
 USNESENÍ 
  32. SCHŮZE RADY OBCE ROPICE 

KONANÉ DNE  29.08.2016 

 

 
Rada obce Ropice: 
 
 
 
32/1 rozhodla  
 u žádosti firmy ČEZ Distribuce, a.s. Frýdek-Místek o uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene stavby „Ropice, Šiška, Wolny, Bilko NNv, Nnk“ uzavřít smlouvu o zřízení věcného 
břemene pouze na pozemky, které nebyly ze stavební zóny v územním plánu obce.  

 
 
32/2 uložila 
 oslovit 2 firmy k podání cenové nabídky na zhotovení konstrukce i nášlapné plochy mostku 

v lokalitě Za lesem. Termín opravy byl stanoven na jarní měsíce roku 2017.  
 Zodp. starostka    Termín: do konce září 2016 

 
 
32/3 schválila 
 pořízení nového tlakového čističe pro pracovní četu obecního úřadu v hodnotě do 10.000 

Kč. 
 
 
32/4 schválila 
 Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Ropice a RWE 

Distribuční služby, a.s. Brno. Předmětem věcného břemene je přeložka plynárenského 
zařízení STL plynovodní přípojky v rámci stavby „Rekonstrukce budovy obecního úřadu v 
Ropici čp. 110“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů 
na budoucím služebném pozemku p.č. 2046/7. 
 
 

32/5 schválila 
 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Nemocnici Třinec, ul. Kaštanová, na 

zakoupení zdravotních pomůcek pro klienty stanice sociálních lůžek.  Rada rozhodla o 
uzavření darovací smlouvy.  

 
 
 
32/6 uložila 
 zveřejnit záměr výpůjčky tělocvičny v budově ZŠ na úřední desce obecního úřadu.

 Zodp. tajemnice OÚ    Termín: ihned 
  
 
 32/7 rozhodla 
 nechat opravit místní komunikaci u RD pana Franka (lokalita Za lesem) asfaltovým 

recyklátem. Opravu provede firma L.GREKO, Třinec za cenu 36.896 Kč bez DPH dle 
nabídky. Cena je pouze orientační, sníží se podle množství použitého asfaltového recyklátu 
na skládce v obci.  

 
 
 
 
 



 
 
32/8 rozhodla 
 nechat zpracovat bezpečnostní audit stavby „Prodloužení společné stezky pro chodce a 

cyklisty Ropice – Nebory“. Uložila oslovit firmy k podání nabídky: Enviform, a.s., Závodní 
814, 739 61 Třinec – Staré Město, a UDI Morava, s r.o., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 
00 Ostrava.      

 Zodp. Starostka    Termín: do 30.9.2016 
 
 
32/9 rozhodla 
 zajistit opravu dřevěných prolézaček v zahradě mateřské školy. 
 
 
32/10 uložila 
 svolat schůzku zástupců obce s farářem Římskokatolické farnosti Ropice z důvodu 

dořešení požadavků pana faráře.    
 Zodp. Starostka    Termín: ihned   
 
 
 
32/11 doporučila 
 zastupitelstvu obce ke schválení 5. úpravu rozpočtu obce Ropice na rok 2016 v části 

příjmů, výdajů a financování.  
 
 
 
32/12 schválila 
 uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Ropice a paní Juditou Schvarczovou. Předmětem 

pronájmu je prodejní stánek v parku u ZŠ, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu od 
1.1.2017 do doby rekonstrukce stánku. 

 
 
32/13 schválila 
 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Ropice a ČEZ Distribuce, a.s. 

Děčín, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem, Frýdek-Místek. Předmětem věcného 
břemene je zřízení, provozování a údržba zařízení distribuční soustavy na pozemku p.č. 
2018/6 v rámci stavby „Ropice, 1054/6, Balážová kNN“. Za zřízení věcného břemene bude 
poskytnuta jednorázová finanční náhrada ve výši 1.000 Kč bez DPH. 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
             Mgr. Uršula Waniová     Ing. Jiří Pindór 

    starostka obce      místostarosta obce 
 
 


