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Zápis 
z  12. zasedání  zastupitelstva obce Ropice, 

 konaného dne 06.06.2016 

 
 
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce Mgr. Uršula Waniová v 16:30 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ropici v budově čp. 142. Zároveň přivítala 
redaktorku Hutník, paní PhDr. Annu Bortličkovou a zástupce SDH Ropice včetně velitele 
pana Marka Haltofa. 
 
 
Přítomni: Mgr. Uršula Waniová, Ing. Jiří Pindór, Mgr. Jakub Dziergas, Ludmila Haltofová, 
Ing. Marek Chmiel, Ing. Bohuslav Kotas, Ing. Hynek Milata, Bc. Zbyhněv Nowok, Ing. Martina 
Opachová, Radim Revenda, Tomáš Stebel, Ing. Gabriela Szmeková, Ing. Jindřich Šancer, 
Ing. Radek Veselý, Jaroslava Szmeková 
 
 
Omluven: Ing. Jan Bazgier 
 
 
Paní starostka seznámila přítomné s navrženým programem 12. zasedání zastupitelstva 
obce.  

 
 

1. Zahájení 
 
Návrh usnesení: 
ZO Ropice schvaluje program 12. zasedání konaného dne 06.06.2016 
 
Výsledek hlasování: pro 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/1/2016 bylo schváleno. 

  
 
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Proběhla volba ověřovatelů zápisu – navrženi byli paní Ing.. Martina Opachová, 
Ing. Jindřich Šancer. Zapisovatelkou byla jmenována paní Ing. Kateřina Szotkowská. 
 
Návrh usnesení: 
ZO Ropice určuje ověřovatele zápisu paní Ing. Martinu Opachovou 
a pana Ing. Jindřicha Šancera, zapisovatelku paní Ing. Kateřinu Szotkowskou. 
 
Výsledek hlasování: pro 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/2/2016 bylo schváleno. 
 
 
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 
Nebyl uložen žádný úkol. 

 
4. Schválení poskytnutí dotací nestátním a neziskovým organizacím, právnickým a 
fyzickým osobám z rozpočtu obce Ropice pro rok 2016 a uzavření smluv 
Paní starostka předala slovo Ing.. Martině Opachové, aby seznámila přítomné s žádostmi a 
se závěrem finančního výboru. 
 
Na zasedání se dostavil Ing. Chmiel, počet přítomných 12. 
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Žádosti o dotace je možno podávat do konce 9. měsíce 2016.  
 
 
Na zasedání se dostavil Ing. Kotas, počet přítomných 13. 
 
 
Návrh usnesení: 
ZO Ropice schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol Ropice, o.s. ve výši 200 000 Kč. Dále 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostku 
podpisem této smlouvy. 
 
 
Výsledek hlasování: pro 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/3/2016 bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení: 
ZO Ropice schvaluje poskytnutí dotace „Stáji M“ v Ropici ve výši 20 000 Kč. Dále 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostku 
podpisem této smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: pro 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/4/2016 bylo schváleno. 
 
 
Na zasedání se dostavil Ing. Veselý, počet přítomných 14. 
 
 
Návrh usnesení: 
ZO Ropice schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Ropice ve výši 
10 938 Kč na restaurování aliančního znaku na budově farnosti. Dále schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostku podpisem 
této smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: pro 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 
Usnesení č. 12/5/2016 bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení: 
ZO Ropice schvaluje poskytnutí dotace Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa na 
dofinancování provozních nákladů ve výši 60 000 Kč. Dále schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostku podpisem této 
smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: pro 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/6/2016 bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení: 
ZO Ropice schvaluje poskytnutí dotace Charitě Český Těšín na provoz charitní 
pečovatelské a ošetřovatelské služby pro občany naší obce ve výši 50 000 Kč. Dále 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostku 
podpisem této smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: pro 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/7/2016 bylo schváleno. 
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Návrh usnesení: 
ZO Ropice schvaluje poskytnutí dotace oddílu JUDO při ZŠ a MŠ Ropice ve výši 
32 200 Kč. Dále schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a 
pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: pro 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/8/2016 bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení: 
ZO Ropice pověřuje radu obce ke schválení dotace Senior domy POHODA a.s., Třinec 
v případě, že doloží řádně vyplněnou žádost do 30.06.2016 dle schválených Zásad 
poskytování dotací. 
 
Výsledek hlasování: pro 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/9/2016 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
ZO Ropice schvaluje poskytnutí dotace oddílu Cselesta na letní tábor pro děti ve výši 
20 000 Kč. Dále schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a 
pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: pro 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/10/2016 bylo schváleno. 
 
 
 
 
5. Schválení třetí úpravy rozpočtu obce Ropice na rok 2016 
Před schvalováním úpravy rozpočtu požádala paní starostka velitele SDH, pana Marek 
Haltofa, o informace o potřebě pořízení ojetého hasičského automobilu Iveco Magirus 
s cisternou 1600 l, 9 míst k sezení. Kromě nákupní ceny bude třeba investovat do úprav 
vozu – snížení výšky majáků, polepy, apod. Počítá se spotřebou 25 l / 100 km, výměna pneu 
nebude zapotřebí. Kvůli výšce vozidla bude třeba upravit vstup do garáže hasičárny. Pan 
Haltof zodpověděl další dotazy zastupitelů. 
 
Zastupitelstvo obce Ropice bere na vědomí 2. úpravu rozpočtu obce Ropice na rok 
2016 v části příjmů, výdajů a financování 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. 
 
 
Návrh usnesení: 
ZO Ropice schvaluje 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. 
 
Výsledek hlasování: pro 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/11/2016 bylo schváleno. 
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Návrh usnesení: 
ZO Ropice schvaluje oslovení tří firem k zaslání nabídek na pořízení hasičského 
automobilu. Budou osloveny tyto firmy: 

 Fa René Galásek 

 Autobazar Josef Tvardek 

 Firma AUTORAFAX 
 
Výsledek hlasování: pro 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/12/2016 bylo schváleno. 
 
 
 
6. Schválení závěrečného účtu obce Ropice za rok 2015 a výroční zprávy o výsledku 
hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ropice za rok 2015 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Ropice schvaluje 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 zastupitelstvo schvaluje 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. 
 
Přijímá nápravné opatření: 
Správce rozpočtu měsíčně předkládá čerpání rozpočtu starostce obce a do 15. 2. 2017 
bude odeslána písemná zpráva Krajskému úřadu MSK o plnění nápravných opatření. 
 
Výsledek hlasování: pro 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/13/2016 bylo schváleno. 
 
 
Vzhledem k přítomnosti zástupce firmy Nehlsen Třinec, s.r.o., začal se projednávat 9. bod 
Různé a)  Informace k ISNO – Ing. Rucki, Nehlsen Třinec. Paní starostka dala zástupci slovo 
a ten informoval zastupitele o systému ISNO, který spočívá v zapojení občanů do separace 
odpadů a evidenci množství vyseparovaného odpadu. Po zodpovězení všech dotazů 
zastupitelů bylo zahájeno hlasování. 
 
Návrh usnesení: 
ZO Ropice schvaluje 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. 
 
Výsledek hlasování: pro 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/14/2016 bylo schváleno. 
 
 
7. Schválení zhotovitele akce „Oprava povrchu vozovky místních komunikací Baliny a 
Smilovice“ 
 
Bylo osloveno 5 firem. Výběrová komise doporučuje zadat opravu firmě Eurovia, která nabízí 
realizaci za nejnižší cenu.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ropice schvaluje jako zhotovitele stavby „Oprava povrchu 
vozovky místních komunikací Baliny a Smilovice“ firmu Eurovia a schvaluje uzavření 
Smlouvy o dílo s touto firmou. Dále pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: pro 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/15/2016 bylo schváleno. 
 
 
Vzhledem k tomu, že původně byla schválena na opravu vozovky větší částka, paní 
starostka navrhla, aby za uspořené peníze byla realizována úprava i jiných komunikací 
v obci. Navrhla, aby se opravila vozovka u paní Kuczerové, pana Kiszy a nad golfovou 
klubovnou. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ropice schvaluje za uspořené peníze opravu vozovky u paní 
Kuczerové, pana Kiszy a nad golfovou klubovnou. 
 
Výsledek hlasování: pro 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/16/2016 bylo schváleno. 
 
8. Schválení bezúplatného převodu pozemků p.č. 2057/22, 2057/19, 2057/20 a 2119/21 
do vlastnictví obce 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ropice schvaluje 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 schvaluje 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 
pověřuje starostku obce podpisem darovací smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: pro 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/17/2016 bylo schváleno. 
 
 
9. Různé: 
a) Informace k ISNO – Ing. Rucki, Nehlsen Třinec – viz výše 
b) Rozhodnutí o vytvoření zásad pro poskytnutí dotace na výstavbu vodovodních přípojek 

při délce nad 100 m popř. výstavbu ČOV. 
K tématu se vedla rozsáhlá diskuse. Byly prezentovány názory: dotaci na vodovodní 
přípojky poskytovat pouze u starých zástaveb, u nových si investoři budou hradit sami; u 
ČOV by měla být schválena pevná částka dotace; u vodovodních přípojek zvažovat 
poskytnutí dotace individuálně, provést průzkum zájmu prostřednictvím Zpravodaje. 
Paní starostka navrhla vytvořit pracovní skupinu, která připraví zásady pro poskytnutí 
dotace na výstavbu vodovodních přípojek při délce nad 100 m popř. výstavbu ČOV. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ropice pověřuje finanční výbor a stavební komisi k vytvoření 
zásad pro poskytnutí dotace na výstavbu vodovodních přípojek při délce nad 100 m 
popř. výstavbu ČOV. 
 
Výsledek hlasování: pro 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/18/2016 bylo schváleno. 
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c) Schválení úplatného převodu pozemku p.č. 3352 – ostatní plocha o výměře 24 m2 za 

cenu 4.560 Kč a uzavření kupní smlouvy s paní Mgr. Irenou Byrtusovou, bytem Ropice 
311. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ropice schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 3352 – ostatní 
plocha o výměře 24 m2  za cenu 4.640 Kč do vlastnictví obce Ropice“. Dále schvaluje 
uzavření kupní smlouvy s Mgr. Irenou Byrtusovou, nar. 31.10.1959, bytem Ropice 311, 
739 56. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: pro 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/19/2016 bylo schváleno. 
 
 
d) Schválení úplatného převodu pozemku p.č. 3342 – ostatní plocha o výměře 722 m2 za 

cenu 54.980 Kč a uzavření Kupní smlouvy s panem Vladislavem Kiszou, bytem Ropice 
19 a paní Misiorzovou Kristinou, Ropice 19. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ropice schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 3342 – ostatní 
plocha o výměře 722 m2  za cenu 58.900 Kč do vlastnictví obce Ropice“. Dále 
schvaluje 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 pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: pro 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/20/2016 bylo schváleno. 
 
 
10. Diskuse 
 

a) Paní starostka informovala o možnosti využití dotace k výsadbě nové zeleně 
v parčíku před budovou obecního úřadu v rámci přeshraniční spolupráce. 
Partnerskou obcí bude obec Jaworze v Polsku, která bude také realizovat parkové 
úpravy před obecním úřadem. V obci Jaworze se také nachází zámek a dokonce na 
něm žil šlechtický rod Saint Genois jako na zámku v Ropici. V případě úspěšnosti 
projektu pokryje dotace 85 % uznatelných nákladů. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ropice schvaluje 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. 
 
Výsledek hlasování: pro 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/21/2016 bylo schváleno. 

 
b) Paní starostka informovala o stavu přípravy Strategického plánu, který připravuje ing. 

Dorotík. Strategický plán bude zaslán zastupitelům na e-mail a poté se bude konat 
schůzka zastupitelů s ing. Dorotíkem dne 27. 06. 2016 v 16 h. 

c) Sanace zdiva obecního úřadu – budou osloveny firmy 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ropice schvaluje oslovení následujících firem k zaslání cenové 
nabídky na sanaci zdiva budovy obecního úřadu čp. 110 v Ropici: 
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 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 
 

 
Výsledek hlasování: pro 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/22/2016 bylo schváleno. 
 

d) Pan Nowok upozornil na nedostatečnou údržbu zeleně podél komunikace I/11 a 
nefunkční propusty u zemědělských sjezdů a doporučil vyzvat ŘSD, aby provedli 
údržbu řádně. 

e) Pan Chmiel poděkoval za příspěvek pro TJ Sokol, informoval o rekonstrukci místnosti 
„Pod plechem“ a poděkoval panu Schvarczovi za pomoc při rekonstrukci. 

 
 
 
Další náměty a připomínky nebyly vzneseny. Paní starostka poděkovala všem přítomným za 
účast a v 18:30 hodin ukončila 12. zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
 
 
 
Mgr. Uršula Waniová, starostka obce, v.r.  
 
Ing. Jiří Pindór, místostarosta obce, v.r.     
 
 
Ing. Martina Opachová, ověřovatelka zápisu, v.r.  
 
Ing. Jindřich Šancer, ověřovatel zápisu, v.r. 
 
 


