
USNESENÍ 
  28. SCHŮZE RADY OBCE ROPICE 

KONANÉ DNE  22.06.2016 

 

 
Rada obce Ropice: 
 
 
 
28/1 rozhodla   
 o uzavření nájemní smlouvy na pronájem prodejního stánku v parku u ZŠ s paní 

Bronislavou Steblovou na dobu určitou do 31.12.2016 
 pověřila  

starostku obce podpisem nájemní smlouvy. 
 
 
28/2 schválila  
 uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně 

souvisejících mezi obcí Ropice a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, 
(SmVaK) a.s. Předmětem dohody je úprava vzájemných práv a povinností obou účastníků 
dohody v souvislosti se zajištěním plynulého a bezpečného provozu vodovodů provozně 
souvisejících podle § 8, odst. 3. a 15. zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění  
pověřila starostku podpisem dohody. 

 
 uložila  

zveřejnit záměr pronájmu a provozování vodního díla „Vodovod Ropice – Cihelna“ na 
úřední desce obecního úřadu.     Zodp. starostka 
          Termín: ihned  

 
 
28/3 schválila 
 uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Ropice a paní Simonou Legerskou jako dobrovolnicí 

na dobu neurčitou. Předmětem smlouvy je závazek dobrovolníka vykonávat pro obecní 
knihovnu doručování knih seniorům do Domu Sv. Josefa v Ropici bez nároku na odměnu.  
pověřila  
starostku podpisem smlouvy. 

 
 
28/4 schválila 
 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě  a smlouvy o 

právu provést stavbu dle zákona  č. 183/2006 Sb., mezi obcí Ropice a panem Zbigniewem 
Walachem, Ropice. Předmětem smlouvy je umístění, zřízení a provozování vodovodní 
přípojky pro RD 178. Za zřízení věcného břemene bude poskytnuta jednorázová finanční 
náhrada ve výši 100 Kč bez DPH 
pověřila starostku podpisem smlouvy.  
 
 

28/5 rozhodla  
 vzhledem k vysokým ztrátám provozování ČOV v Ropici o navýšení ceny stočného na 

35,39 Kč bez DPH / m3 stejně jak fakturuje SmVaK Ostrava, a.s.   
 
 
 
 
 
 



28/6 schválila 
 navýšení stravného pro zaměstnance obce na 80 Kč, doplatek obce bude činit 44 Kč /1 

stravenku. 
 
 
28/7 uložila 
 nechat vypracovat znalecký posudek na pozemky p.č. 2469 – ostatní plocha, o výměře 

2.413 m2, p.č. 2678 – ostatní plocha, o výměře 295 m2,  Zodp. starostka 
           Termín: do 31.8.2016 
 
 
28/8 rozhodla 
 O uzavření pojištění pro výjezdní jednotku SDH Ropice 
 
 
  
28/9 schválila 
 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí Ropice a Českou 

telekomunikační infrastrukturou, a.s. Praha. Předmětem věcného břemene je umístění 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku p.č. 1161/2.  
pověřila starostku podpisem smlouvy.  

 
 
 
28/10 schválila 
 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti mezi obcí Ropice jako 

pronajimatelem a akciovou společností T-Mobile Czech Republic, Praha, jako nájemcem. 
Předmětem dodatku je navýšení ceny nájmu 70.000 Kč bez DPH za rok 
pověřila starostku podpisem dodatku 

 
 
 
28/11 vyjádřila souhlas 
 s realizací vodovodní přípojky pro RD pana Smelíka v lokalitě Zimník za podmínky dodržení 

vzdálenosti 0,5 m od hranice pozemku. 
 
 
 
28/12 uložila 
 objednat opravu propustů v lokalitě Baliny u firmy L.Greko, Třinec – Konská za cenu 

38.652,60 Kč bez DPH a 35.419,40 Kč bez DPH   Zodp. starostka 
           Termín: ihned 
 
  
28/13 navrhla 
 přemístění trasy u stavby „Ropice – Střitež, rekonstrukce VNv 06“ od RD pana Michalíka 

podél železniční trati. Rada požaduje doložit seznam vlastníků dotčených parce. 
 
 
 
28/14 uložila 

oslovit firmy k podání nabídky do výběrového řízení na realizaci opravy místních 
komunikací: MK nad Kiszou, MK Kuczerová a MK nad golfovou klubovnou.  
 
 
 
 
 



Výběr firem: SWIETELSKY stavební s r.o., Šenov u Nového Jičína; EUROVIA CS, a.s., 
Ostrava – Kunčičky; ALPINE Bau CZ a.s., Valašské Meziříčí; Strojírny a stavby Třinec, a.s., 
Třinec.         Zodp. starostka 

           Termín: do 1.7.2016 
stanovila 
termín výběrového řízení – 18.7.2016 ve 14:30 hod. Složení hodnotící komise: předseda – 
Mgr. Uršula Waniová, členové – Ing. Jiří Pindór a Ing. Martina Opachová.  
 

 
 
28/15 schválila 
 poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Základní a mateřské škole s polským jazykem 

vyučovacím Jana Kubisze v Hnojníku na dovybavení nově zrekonstruované školní družiny. 
  
 
 
28/16 uložila 
 prověřit na stavebním úřadě MěÚ Třinec počet povolených rozvodů elektro pro RD u stavby 

„Ropice, Šiška, Wolny, Bilko NNv, NNk“.    Zodp. starostka 
           Termín: do příští rady 
 
 
28/17 vzala na vědomí 
 termín schůzky ve věci finalizace Strategického plánu obce – pondělí 27.6.2016 v 16:00 h 

v budově 142. 
 
 
28/18 rozhodla 
 nechat zpracovat výzvu k podání nabídky do výběrového řízení na pořízení hasičského 

vozu u firmy Tispol, s r.o. Třanovice včetně zajištění výběrového řízení za cenu 12.000 Kč 
vč. DPH. Stanovila termín výběrového řízení na 24.8.2016 v budově 142 a složení 
hodnotící komise: předseda Mgr. Uršula Waniová, členové – Ing. Jiří Pindór a Ing. Martina 
Opachová.   

 
 
28/19 schválila 
 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Ropice a firmou DELTA Třinec, s r.o. 

(vyhotovení PD stavby „Rekonstrukce budovy Obecního úřadu Ropice č. 110“)  Předmětem 
dodatku je prodloužení termínu plnění do 15.7. 2016 z důvodu  pozdního dodání vyjádření 
Policie, RWE a HZS a sloučení DÚR s DSP 
pověřila starostku podpisem dodatku. 

 
   
28/20 schválila 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Ropice a firmou HaskoningDHV Czech 
Republic, s r.o., Ostrava, ve věci zhotovení projektové dokumentace stavby „Prodloužení 
společné stezky pro chodce a cyklisty Ropice – Nebory“. Předmětem dodatku je 
prodloužení termínu předání dokumentace pro územní rozhodnutí do 29.7.2016.   
pověřila starostku podpisem dodatku.  

 
 
 

 
             Mgr. Uršula Waniová     Ing. Jiří Pindór 

    starostka obce      místostarosta obce 
 

 
 


