Držovický zpravodaj č.6

Vážení spoluobčané,
jistě jste si kladli všichni otázku, proč zástupci našeho sdružení nereagovali na článek od paní
Katolické, který vyšel v Prostějovském týdnu dne 15.září 2004. Skutečnost je ale taková, že na
článek jsme reagovali, ale co je v dnešní demokratické době překvapující, článek nám nebylo
umožněno ve stejném tisku uveřejnit. Byla tím porušena novinářská etika, kdy nebylo
umožněno oběma stranám se na téma osamostatnění se Držovic vyjádřit. Novinář by měl být
nestrannou osobou, která otiskne na dané téma stanovisko obou stran.
Zastupitelstvem města Prostějov byl stanoven termín konání referenda v Držovicích na den
10.prosince 2004. Do této doby je třeba, aby byli naši spoluobčané co nejvíce informováni, co
vlastně tato samostatnost pro nás znamená. Nejvíce je diskutovaná otázka, jaký bude příjem
obce, jak bude ošetřen svoz komunálního odpadu, zda budou jezdit i nadále autobusy do
Držovic. Jak proběhnou volby do zastupitelstva obce a kdo bude starostou, jak dá obec
dohromady finanční prostředky na vybudování kanalizace, kterou jsme měli slíbenou od města,
kde bude sídlit obecní úřad, atd.
Pokud jde o základní otázku, s jakými finančními prostředky bude obec hospodařit, jde mimo
jiné o výtěžnost obce z daní fyzických osob, právnických osob, daní ze závislé činnosti, daní z
nemovitostí, DPH, apod.
Dle informace starosty Prostějova p. Tesaře, který byl hostem v únoru letošního roku na naší
schůzi, pohybuje se tato částka pro místní část Držovice kolem cca 10 mil.Kč za rok. Tuto
informaci nám potvrdil i starosta obce Olšany. Dle koeficientu, stanoveného Městským úřadem
v Prostějově se jedná orientačně o následující příjmy, se kterými by naše obec hospodařila. V
současné době je dle evidence obyvatel v Držovicích 1236 trvale hlášených občanů. Z toho
je dětí do sedmi let 76, dětí školou povinných 129 a dospělých občanů 1031 – tedy
oprávněných voličů. Z počtu obyvatel se odvíjí veškeré propočty dańových příjmů obce.
Např.: koeficient pro daň z příjmů právnických osob je 1,836 tedy na počet obyvatel
1236 = 2 269 tisíc Kč příjem pro obec
koeficient pro daň z nemovistostí je 0,323 x počet obyvatel Držovic 1236 = 399 tisíc Kč
koeficient pro daň z příjmů fyzických osob 1,882 x 1236 = 2 326 tisíc Kč
Pokud budeme takto pokračovat dále a to daní z příjmu fyzických osob (zvláštní sazba), DPH,
daň z příjmů fyz.osob SVČ apod., dostaneme se na daňový příjem Držovic ve výši 8500 tis. Kč.
V této části se jednalo jen o dańové příjmy obce, ale příjmem obce jsou i další finanční
prostředky, získané např. poplatky ze psů, správní poplatky, poplatky za komunální odpad (při
částce, která se v současné době platí městu 395,- Kč x 1236 občanů = 488 220,- Kč příjem
obce), poplatky za hrací automaty, služby MŠ, pronájem bytů, pozemků a nebytových prostor,
úroky z bankovních účtů, hřbitovní poplatky, dotace na autobusovou dopravu, apod.
Celkem tedy při střízlivém odhadu by činily veškeré příjmy obce Držovice 9 500 tis. Kč na
rok.
Pokud hovoříme o hospodaření obce, je nutné uvést náklady, které obec vynaloží ročně. Z
Městského úřadu v Prostějově jsme získali přehled nákladů za údržbu majetku v Držovicích a
náklady, vynaložené odborem komunálních služeb. Jedná se o tyto náklady, o kterých jen
občané Držovic ví, zda jsou oprávněné či ne.
– zimní údržba komunikací
92 000,– revize a údržba mostu
60 000,– kontrola komunikací
14 000,celkem za komunikace
166 000,- Kč

veřejné osvětlení spotřeba el.
144 000,údržba a opravy osvětlení
227 000,celkem osvětlení
371 000,- Kč
komunální odpad celkem
549 955,- Kč
celkem úklid čištění Držovic
136 720,- Kč
(úklid komunikací, čištění dešťových vpustí, čištění zastávek, zametání silnic, krajnic,
likvidace plevele)
celkem za údržbu zeleně
188 600,- Kč
(sečení trávy, řezání stromů, sběr listí, řez keřů, rizikové kácení stromů, úklid zeleně,
údržba dětského hřiště)
celkem náklady na hřbitov
75 300,- Kč
(kontejnery, náklady na správu, ošetření stromů, sečení trávy)
Celkem tedy za odbor komunálních služeb město zaplatilo za Držovice 1,298.975,- Kč.
Pokud by byla obec samostatná, každou z výše uvedených položek by si prověřila, zda je
pravdivá a reálná, zda
–
–

Doprava – pokud jde o autobusovou dopravu, zachovanou v takových intervalech jako
doposud, krajský úřad vyhlásí výběrové řízení na dopravce, který bude toto zajišťovat. Osm
spojů denně je hrazeno z dotace a zbývající spoje hradí obec. Pokud budeme vycházet z
podkladů města, činí náklad na městskou hromadnou dopravu 230,- Kč na osobu, tedy 230,Kč na osobu, tedy 230,- Kč x 1236 = 284 280,- Kč.
Náklady na dopravu
300 000,- Kč
Náklady obce za komunální služby
1 300 000,- Kč (dle skut. r. 2003)
Pokud jde o komunální odpad a obec by byla schopna zorganizovat třídění odpadu, jako je
sklo, plasty, textil apod. je možnost získání dotace a tím by byly náklady nižší.
Správa OÚ
1 400 000,- Kč
(údržba, provoz.mat., DHIM, školení, elektřina, plyn, telefony, služby, cestovné, pošt. služby,
pojistné, platy zam., odvody soc. s zdr., obecní zpravodaj, pojištění,...)
Náklady na školné dětí 129 žáků x cca 7 000,903 000,- Kč
Provoz mateřské školy
300 000,- Kč
(předpokl. náklady z podkladů města: údržba, všeob. materiál, DHIM, elektřina, plyn, telefony,
apod)
Hasičská zbrojnice
200 000,- Kč
Celkem by náklady, spojené s chodem obce Držovice činily 4 403 tis. Kč.
V rozpočtu obce se počítá i s náklady, spojenými s provozem hasičské zbrojnice v Držovicích a
to ve výši 200 000,- Kč na rok (opravy a údržba techniky, provoz, STK, PHM, plyn, elektřina,
školení, telefon, doplnění výstroje, apod.)
Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce činí 5 097 tis. Kč.
Z této částky už je pak možné pamatovat na další aktivity v Držovicích jako zahrádkáři,
sportovci, chovatelé, děti, myslivce, apod.
Pokud jde o investiční akci vybudování kanalizace v Držovicích, tato investice je velkou částí
dotována státem. Jedná se o dotaci ve výši 69% z celkových nákladů na tuto akci. Myslíme si,
že za těchto podmínek není tak neuskutečnitelnou pro samostatnou obec. (Např. celkové
náklady na kanalizaci 30 mil. Kč z toho 20,7 mil. Kč jsou hrazeny z prostředků Ministerstva
životního prostředí ČR a další část z dotací Evropské unie).
Starosta obce je placen státem, členové zastupitelstva jsou odměňováni z rozpočtu obce (tato
částka je zahrnuta v nákladech).
Obecní úřad Držovic, ať by byl kdekoliv, investice, ne vybudování obecního úřadu jsou celé
dotovány státem.
…...............
Do roku 1989 se v Držovicích ještě něco investovalo díky spoluobčanům, kteří byli na radnici,
především šlo o akce „Z“. Měla se ještě plynofikovat cihelna, ale k tomu již nedošlo. V roce
1990 se projevovaly snahy občanů o samostatnost, ale nedošlo to tak daleko a je to velká
škoda. Zákony byly v tu dobu nakloněny více samostatnosti než nyní. Držovice mohly mít už

pěkně našlápnuto a být mezi prvními u finančních prostředků z EU, 14 roků je dlouhá doba.
A tak se vše zastavilo, iniciativa lidí, investice a nejsme vlastně ani město ani vesnice.
Kdo se do Držovic přistěhoval během 14 let, pro ty se nic nezměnilo. Starší, jež mohou
srovnávat, vzpomínají a mladí lidé jsou na území nikoho. Ve světě patří okrajové části měst
bohužel k těm nejhorším, a právem – jsou zapomenuty, jsou daleko a jsou na kraji. Jako obec
za městem, to už je něco jiného. Můžeme se podívat na okolí Prahy, Brna, Plzně. Z malých obcí
jsou vilová městečka. Kdo má možnost navštívit malé obce a může srovnávat těch 14 let, tak
zaručeně rozdíl vidí a je mu to jen a jen líto a věřte lépe nebude.
Něco se přece jen změnilo, ale jen díky iniciativě občanů Držovic, kteří se postarali ku
prospěchu všech. Je škoda ještě tyto poslední naděje a zájem v lidech nechat vyhasnout. Díky
referendu máme jedinečnou příležitost něco změnit a je to naše povinnost vůči sobě a našemu
pokolení.
Město samo si na nás vzpomělo za celou dobu jen při rušení kolonie U Svaté Anny a
vzpomenou si zase, až se to bude hodit a nic nezmůžeme tak, jako s peticí. A věřte, že naši
romští spoluobčané hledají poctivě volné domy, aby sem do Držovic mohli přijít bydlet další
jejich rodiny z okolí, kde to zdevastovali a ze Slovenska. Tyto informace máme od občanů,
kteří byli jimi osloveni. Zatím se nám daří tyto věci ohlídat. Taková je realita Držovic. Jako
další je naše cihelna, kde pod rouškou území nikoho se dějí věci, jež nelze nazvat jinak, než že
je to chemická časovaná bomba. To pak budou z Držovic kolonky pod smetištěm. A je to jen na
Vás, rozhodnout se, kde a jak chcete bydlet. Zda Vaše daně, které státu dáváte Vám takto
investované státem a rozdělené městem vyhovují. Je to krutě napsané, ale naše roční
zkušenosti nám dávají za pravdu, realita je drsná. Nikdo Vám nic nedá, pokud nemusí. Když se
neozvete, nic nemáte a nestaráte se Vy, tak proč by se starali jiní. A my jsme na kraji města,
daleko od centra. Nesmíme samozřejmě zapomenout, že jsou v komisích města někteří
spoluobčané z Držovic, sedí i ve více komisích a co udělali pro Držovice ? My to nevíme a ani
nám to nepřišli sdělit, jak nám i Vám pomohli. My se tedy právem ptáme, kde jsou jejich
aktivity ?
Stát (resp. my a lidi, které volíme a pokud nevolíme, tak s tím vlastně souhlasíme)
udělal takovou politiku, že pokud se rozhoduje o nich – politicích, stačí i nepatrná volební účast
občanů a šup je zvolený. Na to nás procentuelně nepotřebují, na to je zvolit jsme chytří dost.
Ale běda, pokud si chceme rozhodnout něco sami, tak zákon praví, ano občane rozhodni se, ale
tvá volební účast musí být 50% s odpovědí „ano“. Na své věci, jež se nás týkají už jsme dle
zákona hloupí. Na to nejsi moc chytrý občane. Proto na nás teď padá odpovědnost, kolik z nás
a s jakým zájmem si o sobě přijdeme rozhodnout. Tato krásná a vzácná věc svobody, že se
můžu jít rozhodnout v referendu, že mám tu možnost jít a říct si, co vlastně chci, je před námi.
Pokud ji nevyužijeme nyní, nevěříme, že se kdy bude opakovat. Cesta k možnosti vypsání
referenda nebyla jednoduchá, ale povedlo se nám ji uskutečnit. Místní referendum bude pouze
jeden den a to 10.prosince 2004. Nyní je to jen na nás. Byla by velká smůla přijít o možnost
být samostatní a to o 2 či 10 hlasů. Proto je účast voličů velmi důležitá.
Tady se nelze spoléhat na někoho. Tady jde přece o mě. Je zde dost občanů, kteří u nás chtějí
bydlet, staví nebo budou stavět dům a nebo zde bydlí krátce. I tito lidé sdělují ve velké míře,
že být samostatní, rozhodovat o svých věcech cítí jako důležité a správné. Jen jim momentálně
chybí právo hlasování, protože zde nemají trvalé bydliště. Bydlí zde stále ještě dost občanů,
kteří nemají vyřízen trvalý pobyt v Držovicích a proto ani oni nebudou moci volit. Jako Vaši
zástupci v Občanském sdružení Držovice uděláme pro spoluobčany maximum. Slíbili jsme před
rokem dotažení věcí do konce – do referenda. Dosud jsme splnili vše a nyní je to jen na Vás.
Myslíme si, že je to velká výzva pro nás občany Držovic, ale i pro město. I krajský úřad
nás sleduje, co a jak děláme a jak to dopadne. Naše samostatnost by byla v roce 2007. Do té
doby (1 rok a půl) se bude vše měnit, budou volby do senátu, kraje, poslanecké, komunální,
vše se bude měnit. Budeme se během této doby připravovat na samostatnost ? I média (tisk,
TV) dostanou své informace, na které už netrpělivě čekají, jen bohužel PV TÝDEN musíme
vynechat.
Pokud by účast na referendu byla nízká a procenta nebudou mít potřebnou výši pro
samostatnost, zůstanou Držovice pod městem se vším všudy. Abychom byli samostatní, musí v
referendu přijít volit a říci své „ano“ asi 515 občanů (počty se mění každý den). Je to mnoho

procent, proto Vás vyzýváme, pokud chcete mít Držovice jako obec, musíte přijít k volbám.
Tady se nelze spoléhat na nic, jen na sebe.
Pokud se v místním referendu rozhodne pro město Prostějov, je rozhodnuto,
akceptováno a tímto bude dána velká důvěra městu. Pokud ale bude účast malá, dopadlo to
špatně pro obě strany, především pro Držovice. Další místní referendum může být podle
zákona až po dvou letech, což by znamenalo čekat na samostatnost a volby do roku 2010. A to
věřte, že vlak pro nás ujede pěkěn daleko. Pozemky našeho území budou rozprodány, město
peníze na ně investuje někam do sídliště, do neprůhledného sportu, jak je zvykem. Obecní
majetek bude zchátralejší a my se na to budeme moci jen dívat. Silnice udržovány jen tak, aby
auta projela. Chodníky žádné nové nebudou a ty co jsou, pokud si je sami neuklidíte, tak
zarostou. Cyklostezka pro bezpečnost našich dětí a občanů k nám nikdy ani vést neměla, tak
proč by vlastně měla být na Olomoucké ulici budována ? To už bude lepší ulici Plumlovskou
stáhnout hned vedle Držovic kolem dopravních staveb ke kruhovému objezdu a k Tescu, k
dálnici a že nějací lidé nebudou souhlasit s hlukem, to je jedno, oni to vydrží, oni si zvyknou,
jako jejich spoluobčané s dálnicí. Že se na zahradě neuslyší ? Ať si podají stížnost. A naše stará
dobrá cihelna, do které majitel nic neinvestuje (bezpečnost, prašnost, jedy v ovzduší) se
rozleje a zasype Držovice. Vždyť je přeci na kopci. A jestli se nám občané něco náhodou nelíbí,
tak si napiš stížnost na radu města a možná Vám odpoví do měsíce, dle zákona a pokud bedete
mít štěstí, tak Vás i vyslechne nějaký zaměstnanec s tím, že se něco udělá, ale nakonec se to
odloží pro důležitější věci. Jestli budete mít štěstí, vytrvalost a odvahu, budete působit jako
chudáček prosebníček nebo do toho půjdete s médii? Pak se Vám možná podaří sejít se tváří v
tvář s Vaším zástupcem v radě města, který pro Vás přece pracuje, tak Vás mile vyslechne a
slíbí nemožné. Domů pojedete s pocitem dobře odvedené práce. Jen ten skutek ne a ne se
dostavit. Že by na mě zapoměl? Vždyť byl tak vstřícný, nebo jsem mu nic nedal?
Tuto situaci, která v Držovicích nastala, nemá na svědomí žádná skupina lidí, která chce
odtržení, jak nás šéfredaktorka p. Katolická v PV týdnu nazvala, ale jsme sdružení zástupců
Vás občanů, jež si nechtějí právem nechat vše líbit. Že to chtějí mít pěkné kolem domu, mít
služby a bezpečí majetku, jako jejich spoluobčané v centru města. My jsme také občané města
Prostějov, ale asi druhořadí. Za situaci, která nastala před rokem si může radnice sama.
Nestarala se, jak měla – jsme pro ni zajímaví a dobří jen na finance do pokladny, na volby a
domečky pro romy. Když jsme zakřičeli, zařídili nám zde Potěmkinův asfaltový chodník, kde už
teď prorůstá tráva. Přimontovali nám pár lamp pouličního osvětlení např. ul. Tichá – Svadůvky
(spojnice) máme lampu z 50. let, je pěkná, taková starožitná, pěkně svítí do očí, když se jde či
jede kolem. Oni se tak snaží a my jsme pořád nespokojení.

Vydal výbor Občanského sdružení Držovice dne 29.října 2004
Držovický zpravodaj je na základě tiskového zákona řádně zaregistrován MK ČR pod ev.č. E
15429

