ŽELECHOVICKÝ

ZPRAVODAJ

I. vydání

1. Úvodem:
Vážení spoluobčané,
Na prahu nového roku 2008 si Vám dovolujeme popřát vše nejlepší, mnoho zdraví a úspěchů v tomto roce.
Dovolte nám, abychom Vás informovali, co nového chystáme. V prosinci 2007 vznikl Přípravný výbor jehož úkolem je
připravit referendum o osamostatnění městské části Želechovice nad Dřevnicí. Všechny informace o činnosti výboru
naleznete na www.zelechovice.net

2. Aktuální dění v obci:
Přípravný výbor zpracoval Návrh na vyhlášení místního referenda, který obsahuje tyto náležitosti:
a. Popis území, na kterém bude vyhlášeno místní referendum : katastrální území Želechovice nad Dřevnicí.
b. Znění otázky, navržené k rozhodnutí v místním referendu : „Souhlasíte s osamostatněním, tedy
oddělením, místní části Želechovice nad Dřevnicí od statutárního města Zlín a se vznikem
samostatné obce Želechovice nad Dřevnicí?“
c. Jména, příjmení a adresy všech členů přípravného výboru.
d. Upozornění pro osoby podporující konání referenda dle zákona o místním referendu č. 22/ 2004 Sb., že v
návrhu nesmí být uvedena a podepsána vícekrát stejná osoba, popř. návrh nesmí být podepsán osobou,
která nemá bydliště na území Želechovic či jinak není oprávněna volit.
Zástupci Přípravného výboru navštíví jednotlivé občany Želechovic s dotazem, zda občan souhlasí
s přípravou referenda a zda podepíše tento návrh.

3. Co chystáme:
Podepsaný návrh předáme statutárnímu městu Zlín a poté bude následovat postup dle zákona o místním referendu.
Cca do 4 měsíců by měl být znám termín konání referenda.
V případě kladného výsledku referenda, se budou konat volby dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, ve kterých
mohou kandidovat obyvatelé Želechovic nad Dřevnicí. Zastupitelé následně zvolí svého starostu.
V čem vidíme hlavní klady samostatné obce :
o V možnosti aktivně ovlivňovat dění v obci prostřednictvím zvolených zástupců, kteří obec velmi dobře znají,
na rozdíl od současných zastupitelů města Zlín.
o V mnohem větší průhlednosti a transparentnosti celého systému hospodaření a vedení obce. Pokud
nebudete spokojeni s prací zastupitelstva, v dalších volbách si můžete zvolit jiné vedení. V tuto chvíli
bohužel nemáte možnost výrazněji ovlivnit výsledek voleb.
o V možnosti lépe a důsledně řešit připomínky občanů, na úřadovně bude stálý pracovník, který bude
jednotlivé názory, stížnosti, požadavky lépe evidovat a následně s nimi i pracovat.
o Obec si vypracuje strategický plán rozvoje, který bude naplňován v souladu s požadavky občanů. Budou
stanoveny jednotlivé priority tak, aby rozvoj probíhal koncepčně.
Pro posouzení finančních možností samostatné obce Želechovice je možné shlédnout rozpočty jiných samostatných
obcí na jejich internetových stránkách. Předpokládáme, že samostatná obec bude mít dostatek prostředků k tomu, aby
mohla realizovat řadu investic, které jsou nyní zcela přehlíženy – např. vybudování 28 m dlouhého chodníku ke škole,
kudy chodí denně stovky dětí, je požadováno již od roku 2001. Bohužel město Zlín na tuto akci dodnes ve svém
rozpočtu nenašlo dostatek prostředků. Bude lépe, když začneme s obnovou zanedbaných částí postupně sami a čas
jistě ukáže, že volba samostatnosti je správná.

4. Závěr:
Čeká nás nelehká cesta, ale pevně věříme, že povede k prosperitě a spokojenosti občanů samostatné obce
Želechovice nad Dřevnicí.
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