
USNESENÍ 
  34. SCHŮZE RADY OBCE ROPICE 

KONANÉ DNE  17.10.2016 

 

 

 
Rada obce Ropice: 
 
 
 
34/1 schválila  
 poskytování dárkových narozeninových balíčků u příležitosti 80., 85., 90. a dalších 

každoročních jubileí občanům naší obce. 
 
 
34/2 uložila 
 oslovit odbor dopravy MěÚ Třinec o možnost instalace retardérů na místní komunikaci  p.č. 

1912/2 a 3243 v části obce Ropice Za lesem směrem na Smilovice z důvodu nedodržování  
dopravních předpisů projíždějících vozidel. 

 Prověřit možnost dobudování veřejného osvětlení.  
 Zodp. Starostka   Termín: do 30.11.2016 
 
 
34/3 schválila  
 poskytnutí finančního daru Základní a Mateřské škole v Ropici Sdružením rodičů a přátel 

školy ve výši 55.250 Kč. 
 
 
34/4 schválila 

uzavření Smluv o dílo na zimní údržbu místních komunikací s panem Danielem Piwkem, 
Marianem Zawadzkim a Pavlem Waniou za cenu 490 Kč bez DPH za jednu hodinu práce 
traktorem. 

 
  

34/5 nebylo přijato usnesení 
 
 
34/6 schválila 
 zhotovitele stavby „Oprava stávající komunikace a stávajícího propustu“  (v lokalitě Zimník) 

firmu L.GREKO, s r.o. Třinec Konská. Práce budou provedeny za cenu 108.055,25 Kč bez 
DPH. 

 
 
34/7 vzala na vědomí 
 Presentaci Ing. Romana Szkandery o práci JSDH Ropice a vizi budoucí činnosti a dále 

Marka Haltofa o potřebách v rámci úprav nového hasičského vozu a hasičské zbrojnice. 
 
 
34/8 uložila 
 vedení JSDH Ropoice najít vhodné a bezpečné místo pro parkování tohoto vozidla.  
 Zodp. Marek Haltof   Termín: do konce října 20016 
 
 
 
 
 



      
34/9 schválila 
 uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi obcí Ropice a firmou DELTA Třinec, s r.o., 

týkající se zpracování PD stavby „Rekonstrukce budovy OÚ č.p. 110“. Předmětem dodatku 
je navýšení ceny díla o vícepráce z důvodu změny způsobu odvedení dešťových vod ve 
výši 18.000Kč bez DPH a posunutí termínu odevzdání dokumentace ve stupni DPS do 
7.11.2016. 

 
 
34/10 uložila 
 oslovit firmu DELTA Třonec,sr.o. o zpracování PD úseku chodníku v části obce Ropice Za 

lesem směrem k obci Střitež. Tento úsek chodníku bude navazovat na vybudovaný chodník 
v rámci stavby „Silnice I/68 Třanovice – Nebory“. 

 Zodp. starostka   Termín: do 30.11.2016 
 
 
34/11 uložila 
 objednat bezpečnostní audit na stavbu „Prodloužení společné stezky pro chodce a cyklisty 

ke k.ú. Nebory“ u firmy UDI Morava, s r.o., Ostrava. 
 Zodp. starostka   Termín: do 30.11.2016 
 
 
34/12 rozhodla 
 nepřispět finanční částkou na výstavu „Za poznáním nad a pod hladinou moří a oceánů“, 

která se bude konat v Komorní Lhotce. 
 
 
34/13 schválila 
 partnerství v projektu s polskou obcí Hažlach, v rámci kterého bude v polských Zamaszlach 

vybudována rozhledna pro turisty. 
 
 
34/14 schválila 
 uzavření Dohod o používání osobního automobilu pro služební účely mezi obcí Ropice a 

paní Jaroslavou Szmekovou a Ing. Kateřinou Szotkowskou. 
 
 
34/15 uložila 
 zjistit podmínky pro získání dotace na odkanalizování obce a realizace části zpracovaného 

projektu na tuto akci. 
 
 
34/16 schválila 
 6. úpravu rozpočtu obce Ropice na rok 2016. Předmětem úpravy je navýšení § 3399 o 

50.000 Kč. 
 
 
 

 
             Mgr. Uršula Waniová     Ing. Jiří Pindór 

    starostka obce      místostarosta obce 
 
 


