
respektujeme konání referenda a souhlasíme s jeho uskutečněním
a vnímáme ho jako legitimní a férový nástroj rozhodnutí věci

jednoznačně ve vlastnictví města a k službě občanům ponecháme
zámecký park a adekvátní právní formou ošetřené přístupové
komunikace či plochy

podporujeme zodpovědný, kontrolovaný, transparentní případný
prodej zámku, dotčených budov, sklepů a ostatních ploch tak, aby
tím nebyl nikterak dotčen volný vstup a využívání zámeckého
parku, který zůstává a zůstane v majetku města 

podmínkou našeho rozhodnutí je při zadání a případném prodeji
právní ošetření účelovosti tak, aby se v rukou nového majitele
zámecký areál stal reprezentativní dominantou města a svoji rolí
posílil pozitivní zájem o Bzenec, zvýšil povědomí a turismus ve
městě i okolí a stal se referenčním místem na mapě

prioritou rady města v této i dalších záležitostech je postupovat
racionálně, logicky, v souladu se zákony ČR, ekonomicky výhodně       
a obezřetně s ohledem na stávající i následné generace bzeneckých
občanů a jejich komplexní potřeby a zájmy

s plnou odpovědností přistoupíme k akceptaci takového projektu
nového majitele, který bude nejen zohledňovat vše výše uvedené, ale
bude nadstandardně přispívat k rozvoji Bzence, aktivně
spolupracovat s městem a jeho dalšími organizacemi

k místnímu referendu spojenému s otázkou: Chcete, aby areál
bzeneckého zámku – hlavní budova zámku, přilehlé budovy, park,
prostranství, nádvoří a sklepy – zůstal ve vlastnictví města Bzenec?
 
Rada města Bzenec s plným vědomím právní a společenské odpovědnosti
ve věci nakládání s areálem zámku, znalostí problematiky, profesních       
a odborných zkušeností a také dlouhodobě v roli řádného hospodáře
města se zájmem o všechny naše občany prohlašuje následující:
        

        

        

        

 

        

 
Od teď až do termínu referenda jsme připraveni aktivně a bez emočního
zabarvení s vámi komunikovat všechna fakta a data, která podloží
oprávněnost našeho postoje.  

A to v zájmu všech občanů, kteří chtějí reprezentativní zámecký areál po
boku řady dalších funkčních městských projektů při zachování pozitivní      
a tedy rozumné hospodářské bilance.
 
S úctou a přáním všeho dobrého Rada města Bzence

Prohlášení Rady města Bzenec 


