Usnesení č. 6
Huštěnovice

Zastupitelstvo obce na základě proj ednaný ch zpr áv a návrhů:

1)

Bere na vědomí

zprávuočinnostiZastupitelstvaobceodposledníhoveřejného

zasedáni.
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3) s c h v a l uj e

í výsledek inventarizace

obecního majetku.

směrnici č.l o zabezpečenízákona o finanění kontrole

4)

R u š í bod č.7 usnesení ě.5 z veřejného zasedání koťaného25.9.2003 ve zněni: Neschvaluje
protipovodňovou ochranu dle projednávaného návrhu. Nesouhlasí se stavbou hráze chránici
města Staré Město a Uherské Hradiště v takovém rozsahu, který by změnil vodohospodařské
poměry v KÚ Huštěnovice.

5)

e veřejněprospěšnoustavbuprotipovodňovéhoopatření apoužitípozemkŮve
pro realizaci stavby protipovodňové ochrany obce Huštěnovice zatěchto
Obce
vlastnictví
podmínek:
Dodrženíprojektantem navrženéhořešení doplnění přelivové hrany v prostoru Výrovka
odstranitelnýmmateriálem do takové výše, aby přelití bylo řízeno ažpŤi nelyhnutelném stavu,
tj.více než 100 letá voda.
Výška a profil bráue poldru bude takové konstrukce , aby obec byla dostatečně ochráněna.
V případě Ťizeného zaplavení vyřešit nahradu za zpisobené škody na pozemcích, Úrodě a
majetku ve výši tržníceny v té době platné a v celém územi poldru.
Stanovit zodpovědnost a řešení situace jestliže nebude poldr plnit svou funkci.
Vyřešit standardní pojistitelnost majetku občanůna dolním konci.
Požadujeme, aby 1 pověřený člen zastupitelstva obce Huštěnovice byl členem r,yššípovodňové
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S

chvaluj

komise, popř. krizového štábu.
Požadujóme využitíčástipoldru jako pííjezdovoucestu k ČOV pro dopravu potřebných
čerpadel.
Požaduj eme zŤizenírizikového fondu zaúčastiměst Uherské Hradiště, StaíéMěsto, obce
Huštěnovice a Povodí Moravy s.p. pro úhradu vzniklých škod.
V případě, že nebudou splněny podmínky a) ažh), zastupitelstvo obce odvolá svŮj souhlas pro
územně stavební řizeni (územnírozhodnutí a stavební povolení).

j) Zastupitelstvo obce odmítá odpovědnost podílet se na úhradě vynaložených finančníchnákladŮ
na přípravu poldru v případě, kdy v dalšíchstupních územně stavebního íízeníodvolá své

ktadné stanovisko z důvodu neplnění výše uvedených podmínek.
k) Ukládá starostovi a místostarostovi obce projednui." ,tát rí-i orgány (Ministerstvo životního
prostředí, Ministerstvo zemědělství, Povodí Moravy) záxvky týkajícíse budování dalŠÍch
objektů protipovodňové ochrany v období let 2005 až2010 na středním a horním toku řeky
Moravy ajeho povodí.

V Huštěnovicích 20.tI.2003
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Ing. Josef

Slezík

místostarosta

