USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně
konaného dne 7. 3. 2022 na Obecním úřadě v Hrabyni
1) Zahájení, určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
316/25
Zastupitelstvo obce určuje:
a) ověřovatele zápisu pana Davida Fitzka a Ing. Petra Hrubého
b) zapisovatelku paní Martinu Suchánkovou
2) Schválení programu jednání
317/25
Zastupitelstvo obce schvaluje
program zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně se změnou:
1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Zpráva o činnosti obce Hrabyně
4) Zprávy z činnosti výborů zastupitelstva obce Hrabyně
5) Smlouva o zřízení věcného břemene s ŘSD ČR, st. p. o.
6) Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy
prof. JUDr. Karla Engliše, Hrabyně, příspěvkové organizace
7) Různé a diskuse
8) Závěr
3) Zpráva o činnosti obce Hrabyně
318/25
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o činnosti obce Hrabyně za období od 16.12.2021 do 7. 3.2022
4) Zprávy z činnosti výborů zastupitelstva obce
319/25
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu z činnosti kulturně - školského výboru zastupitelstva obce
5) Smlouva o zřízení věcného břemene s ŘSD ČR, st. p. o.
320/25
Zastupitelstvo obce schvaluje:
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k služebnému pozemku p. č. 1842/21, ostatní plocha v
k. ú. a obci Hrabyně, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu
Ředitelství silnic a dálnic ČR, st. p. o., Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 ve prospěch
nemovité věci – stavby mostu „SO 214 most v km 5,309“ ve vlastnictví obce Hrabyně neevidované v
katastru nemovitostí spočívající v právu zřízení, provozování a údržby stavby mostu, jakož i případnou
opravu a modernizaci po dobu existence stavby, v rozsahu vymezeném v GP č. 926-106/2019
potvrzeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava dne
21.01.2020 pod č. PGP-85/2020-806 za jednorázovou úplatu ve výši 100,00 Kč, navýšenou o DPH
v zákonné výši.
6) Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské
školy prof. JUDr. Karla Engliše, Hrabyně, příspěvkové organizace
Usnesení nebylo přijato.
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