
     

Usnesení Zastupitelstva obce Ropice z 12. zasedání   

konaného dne 06.06.2016 

 

Zastupitelstvo obce Ropice 

 

 

 
12/1   schválilo  

program 12. zasedání konaného dne 06.06.2016. 
 
12/2 zvolilo  

ověřovatele zápisu paní Ing. Martinu Opachovou a pana Ing. Jindřicha Šancera, 
zapisovatelku paní Ing. Kateřinu Szotkowskou. 

 
12/3 schválilo   

poskytnutí dotace TJ Sokol Ropice, o.s. ve výši 200 000 Kč. Dále schválilo uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřilo starostku podpisem této 
smlouvy.             

 
12/4 schválilo   
 poskytnutí dotace „Stáji M“ v Ropici ve výši 20 000 Kč. Dále schválilo uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřilo starostku podpisem této 
smlouvy. 

 
12/5 schválilo   
 poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Ropice ve výši 10 938 Kč na restaurování 

aliančního znaku na budově farnosti. Dále schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace a pověřilo starostku podpisem této smlouvy. 

 
12/6 schválilo 
 poskytnutí dotace Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa na dofinancování 

provozních nákladů ve výši 60 000 Kč. Dále schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace a pověřilo starostku podpisem této smlouvy. 

 
12/7 schválilo 
            poskytnutí dotace Charitě Český Těšín na provoz charitní pečovatelské a 

ošetřovatelské služby pro občany naší obce ve výši 50 000 Kč. Dále schválilo 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřilo starostku podpisem 
této smlouvy.      

 
 
12/8 schválilo 
 poskytnutí dotace oddílu JUDO při ZŠ a MŠ Ropice ve výši 32 200 Kč. Dále schválilo 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřilo starostku podpisem 
této smlouvy. 

 
 
 
12/9 pověřilo radu obce 
 ke schválení dotace Senior domy POHODA a.s., Třinec v případě, že doloží řádně 

žádost do 30.06.2016 dle schválených Zásad poskytování dotací. 



     

  
12/10   schválilo 

poskytnutí dotace oddílu Cselesta na letní tábor pro děti ve výši 20 000 Kč. Dále 
schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřilo starostku 
podpisem této smlouvy. 

 
12/11   schválilo 

III. úpravu rozpočtu včetně navýšení výdaje rozpočtu § 5512, položka 6123 na 
pořízení hasičského automobilu maximálně 800 000 Kč a dále navýšení příslušných § 
a položek dle schválených dotací, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů – viz příloha č. 1. 

 
 
12/12   schválilo  

schvaluje oslovení tří firem k zaslání nabídek na pořízení hasičského automobilu. 
Budou osloveny tyto firmy: 
• Fa René Galásek 
• Autobazar Josef Tvardek 
• Firma AUTORAFAX 
 

12/13   schválilo  
v souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Ropice za rok 2015 s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením „s výhradou“. 
Dále schválilo výroční zprávu o výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a 
MŠ Ropice za rok 2015 a převedení hospodářského výsledku ve výši 105.887,97 Kč 
do rezervního fondu. 
 
Přijalo nápravné opatření: 
Správce rozpočtu měsíčně předkládá čerpání rozpočtu starostce obce a 
do 15. 02. 2017 bude odeslána písemná zpráva Krajskému úřadu MSK o plnění 
nápravných opatření. 
 
 

12/14 schválilo 
 vstup obce do systému ISNO a uzavření dodatku č. 11 o zavedení a provozování 

Inteligentního systému nakládání s odpady k Mandátní smlouvě ze dne 18.4.2000. 
 

12/15 schválilo 
 jako zhotovitele stavby „Oprava povrchu vozovky místních komunikací Baliny a 

Smilovice“ firmu Eurovia a schválilo uzavření Smlouvy o dílo s touto firmou. Dále 
pověřilo starostku obce podpisem smlouvy. 
 

12/16 schválilo 
 za uspořené peníze opravu vozovky u paní Kuczerové, pana Kiszy a nad golfovou 

klubovnou. 
 

12/17 schválilo 
 bezúplatný převod pozemků p.č. 2057/22 – ostatní plocha o výměře 565 m2, p.č. 

2057/19 ostatní plocha o výměře 4 m2, p.č. 2057/20 – ostatní plocha o výměře 710 
m2  a p.č. 2119/21 – ostatní plocha o výměře 48 m2 do vlastnictví obce Ropice“. Dále 
schválilo uzavření darovací smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Mojmírovců 5, 
709 81 Ostrava – Mariánské Hory, zastoupeno Ing. Tomášem Opělou, ředitelem 



     

správy Ostrava. Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce podpisem darovací 
smlouvy. 
 

12/18 pověřilo 
 finanční výbor a stavební komisi k vytvoření zásad pro poskytnutí dotace na výstavbu 

vodovodních přípojek při délce nad 100 m popř. výstavbu ČOV. 
 

12/19 schválilo 
 úplatný převod pozemku p.č. 3352 – ostatní plocha o výměře 24 m2  za cenu 4.640 

Kč do vlastnictví obce Ropice“. Dále schválilo uzavření kupní smlouvy s Mgr. Irenou 
Byrtusovou, nar. 31.10.1959, bytem Ropice 311, 739 56. Zastupitelstvo obce pověřilo 
starostku obce podpisem kupní smlouvy. 

 
12/20 schválilo 
 úplatný převod pozemku p.č. 3342 – ostatní plocha o výměře 722 m2  za cenu 

58.900 Kč do vlastnictví obce Ropice“. Dále schválilo uzavření kupní smlouvy 
s panem Vladislavem Kiszou, nar. 25.9.1932, bytem Ropice 19, 739 56 a paní 
Kristinou Misiorzovou, nar. 11.10.1939, bytem Ropice 19. Zastupitelstvo obce 
pověřilo starostku obce podpisem kupní smlouvy. 
 
 

12/21 schválilo 
zapojení se v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk 
Cieszyński v Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko. Jedná se o Projekt 
výsadby nové zeleně v parčíku v centru obce, který zpracoval Ing. Lubomír Rychtar. 
 
 

12/22 schválilo 
oslovení následujících firem k zaslání cenové nabídky na sanaci zdiva budovy 
obecního úřadu čp. 110 v Ropici: 
• SANACE ZDIVA s.r.o., Bochenkova 20, Opava 
• Sanace a vysoušení staveb s.r.o., Otická 32, Opava 
• Marek Sněhota – STAVEBNICTVÍ, J. Seiferta 42, Hlučín 
• AQUASAN IZOLACE, s.r.o., Dobrá 240 
• RB IZOL, s.r.o., Na kopci 327/3a, Havířov, Dolní Suchá 
• GOSAN, s.r.o., Žabeň 61 
 
 

 
 
Mgr. Uršula Waniová, v.r.                       Ing. Jiří Pindór, v.r. 
    starostka obce                        místostarosta obce 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
Ing. Jindřich Šancer, v.r.                                           Ing. Martina Opachová, v.r. 


