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PO REF E R E N D U
Budoucí obec : Želechovice nad Dřevnicí

Co se v Želechovicích událo?
Výsledky místního referenda :
Celkový počet oprávněných osob zapsaných v Želechovicích v den referenda byl 1624 osob.
Z těchto 1624 občanů se zúčastnilo hlasování 1353 osob, což činí 83,31 %. První podmínkou platnosti referenda bylo, aby se
hlasování zúčastnilo minimálně 50% oprávněných voličů – tuto hranici jsme výrazně překročili!
Jak jsme hlasovali ?
Pro osamostatnění bylo 1259 osob a to je 77,52% z celkového počtu oprávněných osob s bydlištěm v Želechovicích – tím jsme
splnili druhou podmínku, aby své „ANO“ řeklo více jak 50% těchto osob. V našem případě tedy minimálně 813. Hlasů bylo o
446 více !! Z příchozích své „ANO“ řeklo více jak 93% hlasujících!
Výsledek je díky Vám jednoznačný a nezpochybnitelný. Děkujeme všem občanům, kteří přišli k hlasovacím
urnám, za zodpovědný přístup k budoucnosti naší obce.
Jen pro úplnost :
Proti bylo 83 osob (5,1%), hlasování se zdrželo (neoznačili žádnou odpověď) 5 osob (0,3%) a 6 osob (0,37%) dalo neplatný
hlas (např. místo „křížku“ kroužkovali odpověď).
Dne 17. 5. 2008 pořádala TJ Sokol Želechovice Májovou veselici, kde byl pro občany Želechovic vstup a občerstvení
zdarma. Finanční prostředky zajistila TJ Sokol od soukromých sponzorů zejména z řad podnikatelských subjektů
v Želechovicích, ale i soukromých osob. TJ Sokol děkuje touto cestou všem sponzorům nejen za finanční
prostředky, ale i materiální dary.

1. Co se chystá
chystá?
Na základě kladného výsledku místního referenda podá město Zlín návrh (nejpozději do 16. června 2008) na Krajský
úřad Zlín na oddělení Želechovic. Součástí tohoto návrhu je i písemná dohoda města s přípravným výborem o rozdělení
majetku mezi Zlínem a obcí Želechovice. Nedojde-li k dohodě, pak se dělí majetek podle zákona. Zjednodušeně řečeno
nemovitosti na našem území přechází na Želechovice a podle počtu obyvatel se dělí část movitých věcí a všechny finanční
prostředky, závazky a podíly ve společnostech města a všechna ostatní práva. Krajský úřad tento návrh schválí pokud jsou
splněny podmínky dané zákonem – datum oddělení, název nové obce, vymezení katastru, dohoda o majetku apod.
K oddělení obce dojde až k 1.1.2009 (jiný termín neumožňují zákony). Do této doby jsme stále součástí města Zlína, které
hradí nutné provozní výdaje Želechovic. Pokud by byl podán návrh na oddělení části obce po 30.6.2008, tak by mohla být
obec osamostatněna až od 1.1.2010
K 1.1.2009 bude jmenován Ministerstvem vnitra správce obce, který zajistí chod obce do zvolení nového zastupitelstva a
svou činnost ukončí na ustavující schůzi zastupitelstva, kde podá zprávu o výkonu své funkce a o stavu hospodaření a majetku
obce. Volby do zastupitelstva se uskuteční až počátkem roku 2009. Také k výměně občanských průkazů dojde až po vzniku
obce a bude zajišťována po dohodě mezi oddělením správním magistrátu a správcem obce počátkem roku. Výměna je
osvobozena od správního poplatku.

2. Pozvánka
Pozvánka.
TJ Sokol Želechovice zve všechny občany a děti na Dětský den, který se uskuteční dne 7.6.2008 od 10 hodin pod Sokolovnou.
Bližší informace jsou na plakátech.

3. A ještě poznámka na závěr.
Ze sdělovacích prostředků jste se mohli dozvědět, že jenom dotace na městskou dopravu do Želechovic budou činit 3,2
mil. Kč. Kolik by pak asi zbylo na investice? Také byly udány počty přepravovaných osob 120 – 130 v pracovní den a 60 – 70
v sobotu a v neděli (dopravu využívají ale nejen občané Želechovic).
Jenom několik výpočtů :
Týdenní dotace činí 61 538 Kč. Ve všední dny jezdí 16 spojů a v sobotu a v neděli 6. Za týden je to tedy 92 spojů, což činí
460 km. Dotace na 1km je 133,8 Kč. Spolu s jízdným od občanů stojí 1km asi 150 Kč. Za tuto cenu nejezdí ani taxikáři v Praze!
Ceny zájezdových autobusů se pohybují do 30 Kč za 1 km! Týdně je přepraveno asi 700 osob. Dotace na jednu jízdu občana
činí 87,9 Kč! S jízdným je to téměř 100 Kč.
Předpokládáme, že tato částka byla vyřčena v emotivní době těsně před referendem a budeme s vedením DSZO jednat o ceně
za MHD, která bude odpovídat rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb.
Srdečně zdraví
www. zelechovice.net

Přípravný výbor

