
USNESENÍ 
  33. SCHŮZE RADY OBCE ROPICE 

KONANÉ DNE  19.09.2016 

 

 
Rada obce Ropice: 
 
 
 
33/1 schválila  
 žádost ředitelky ZŠ Mgr. Ireny Byrtusové o souhlas s využitím disponibilních finančních 

prostředků z obce k dočasnému krytí nákladů projektu na asistenty dětí 
  

 
33/2 schválila 
 proplacení zálohové faktury na předplatné programu CODEXIS – monitor obecní 

samospráva do 28.2.2019 ve výši 24.200 Kč firmě Atlas consulting, s r.o. Ostrava. 
 
 
33/3 schválila  

uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Ropice a Správou silnic MSK, středisko Frýdek-Místek, 
jejímž předmětem je zajišťování zimní údržby chodníku na mostě podél silnice I/68 
v lokalitě Ropice - Za lesem. Za provedené práce se sjednala paušální částka ve výši 3.000 
Kč + DPH za zimní období, tj. od 1.11.2016 do 30.4.2017. 

 
 
33/4 schválila 

uzavření Smluv o výpůjčce tělocvičny v budově ZŠ mezi obcí Ropice, ředitelkou Mgr. 
Irenou Byrtusovu a výpůjčiteli: 
1. Panem Martinem Prágrem, Hodonín, kroužek latinskoamerických tanců 
2. Ing. Šárkou Hlaváčovou, Ropice, kroužek mažoretek 
3. Panem Karlem Wyrwolem, Český Těšín, kroužek JUDO 
 

 
33/5 rozhodla 
 o uzavření Smlouvy na výkon autorského dozoru mezi obcí Ropice a Ing. Lubomírem 

Rychtarem, Opava. Předmětem smlouvy je vykonávat autorský dozor na realizaci investiční 
akce pod názvem „Projekt výsadby nové zeleně parčíku v centru obce na pozemcích p.č. 
935, 936, 937, 938, 939 a 940. Odměna za výkon autorského dozoru byla dohodnuta ve 
výši 12.000 Kč vč. DPH a cestovné v maximální výši 9.600 Kč. 

 
 
33/6 vzala na vědomí 
 informaci o schůzce vedení obce s farářem katolického kostela k vyjasnění některých 

záležitostí týkajících se katolického hřbitova 
  
 
 33/7 rozhodla 
 nechat opravit místní komunikaci k RD paní Kubienové v části Ropice Za lesem. Oprava 

bude provedena vysypáním vyježděných kolejí struskou. 
 
 
 
 
 
 



 
33/8 rozhodla 
 nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti obecních budov mimo budovy 252 Za 

lesem. 
 
 
33/9 schválila 
 cenovou nabídku ve výši 25.000 Kč bez DPH za výkon stavebního dozoru na akci „Sanace 

budovy OÚ Ropice č.p. 110“ a uzavření mandátní smlouvy s panem Martinem Madejou, 
Třinec.    

 
      
33/10 nebylo přijato usnesení 
  
 
33/11 schválila 
 navýšení příspěvku obce na stravování zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu 

na 80 Kč/1 den s platností od 1.10.2016 
 
 
33/12 schválila 
 cenu stočného ve výši 32,33 Kč/ 1 m3 bez DPH od následujícího čtvrtletí 2016. 
 
 
33/13 uložila 
 oslovit firmy k podání nabídky na akci „Úprava stávající komunikace a stávajícího propustu 

na pozemcích p.č. 432/1, 432/2, 433, 612/2. Firmy: Nehlsen Třinec, s r.o., L.GREKO, s r.o. 
Třinec Konská, Jaroslav Dostálek – IRP, Český Těšín.  Zodp. starostka 

           Termín: do příští rady 
 
33/14 uložila 
 oslovit firmy k podání nabídky na zpracování studie možnosti odvodnění lokality Ropice 

Oblásky od silnice I/11 k RD č.p. 418 (p. Bonczek).   
Zodp. starostka 

           Termín: do konce r. 2016  
 
33/15 schválila 
 zhotovitele projektové dokumentace stavby „Úprava prodejního stánku v parku u ZŠ 

Ropice“ projekční kancelář Ateliér S2 - Ing. arch. Josef Starý, Český Těšín. Cena za 
zpracování PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení je 129.700 Kč včetně DPH  
schválila uzavření smlouvy o dílo.  

 
 
 
 
 

 
             Mgr. Uršula Waniová     Ing. Jiří Pindór 

    starostka obce      místostarosta obce 
 
 


