
USNESENÍ 
35. SCHŮZE RADY OBCE ROPICE 

KONANÉ DNE  14.11.2016 

 
  
Rada obce Ropice: 
 
35/1 projednala a doporučila  

schválit návrh rozpočtu na rok 2017. 
 
35/2 schválila  

udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na linkách: 
 871748 Třinec – Střítež – Řeka 
 871750 Jablunkov – Třinec – Hnojník – Dobrá – Frýdek-Místek 
 871751 Třinec – Hnojník – Třanovice – Dobrá – Frýdek-Místek 
 871754 Třinec – Ropice – Český Těšín  
 
35/3 schválila  

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IP-12-8019294/2 (elektropřípojka NN pro RD p. Hlaváčové). 

 
35/4 schválila  

Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8018173/1 (elektropřípojka NN pro RD 
p. Tacina). 

 
35/5 stanovila  

termín 14. zasedání Zastupitelstva obce na den 05. 12. 2016 v 16.30 h v budově čp. 142.  
Program:  
1. Zahájení 
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 
4. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2017 v části příjmů, výdajů a financování 
5. Schválení rozpočtového výhledu obce Ropice do roku 2021 
6. VIII. rozpočtové opatření 
7. Smlouva o partnerství k realizaci projektu „MAP v ORP Třinec“ 2016/25/030/By 
8. Obecně závazná vyhláška obce Ropice č. 1/2016 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

9. Členové inventární komise  
10. Různé 
11. Diskuse 
12. Závěr 

 
35/6 schválila  

Smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí s Ing. Františkem Humlem, 
Ropice č. 186. Předmětem služebnosti je umístění a vedení vodovodní přípojky na části 
pozemku parc. č. 2057/7. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu v celkové výši 
1.000,- Kč + DPH.  

 
35/7 schválila  

Smlouvu o poskytování odebrané elektrické energie č. 3/0306/2016/E s ELTODO-
CITELUM, s.r.o. – stožár veřejného osvětlení v Ropici, ul. Godulská na k.ú 697/4. 
 

35/8 schválila  
záměr výpůjčky tělocvičny v budově ZŠ mezi obcí Ropice a vypůjčiteli: 
1. Paní Juditou Schwarcovou, Nebory, kroužek moderních tanců 
2. Paní Alžbětou Szkanderovou, Ropice, cvičení kalanetiky 

 



35/9 schválila  
uzavřít s Ing. Editou Sládkovou Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek 
dobrovolníka vykonávat činnosti v zájmu a z pověření knihovny bez nároku na odměnu. 

 Zodp. starostka   Termín: do 31.12.2016 
 
35/10 vzala na vědomí  

stanovisko projektanta Ing. Miroslava Krauze k záměru výstavby jednotné kanalizace 
v lokalitě Oblasky. Vzhledem k vysoké částce na tuto investici uložila Rada obce pozvat 
odborníky k projednání možnosti získání dotace na tuto investici. 

 Zodp. starostka   Termín: do 31.12.2016 
 
35/11 schválila  

jmenování Ing. Romana Szkandery velitelem Sboru dobrovolných hasičů obce Ropice. 
 
35/12 projednala  

kácení javorů místním farářem. Rada obce schválila záměr zaslat na Římskokatolickou 
farnost v Ropici a Ostravsko-opavskou diecézi žádost o uvedení do původního stavu.  

 
35/13 uložila  

projednat znění žádosti dle usnesení 35/12 s Odborem životního prostředí v Třinci. 
 Zodp. místostarosta   Termín: do 05.12.2016 
 
35/14 uložila  

dát na vědomí Zastupitelstvu obce znění žádosti dle usnesení 35/12. 
 Zodp. starostka   Termín: do 05.12.2016 
 
35/15 schválila  

výši poplatku za pronájem hrobového místa ve výši 27 Kč/m2/rok s účinností od 01.01.2017. 
Výše poplatku je složena z nájmu ve výši 7 Kč a poměru průměrných nákladů týkajících se 
hřbitova za posledních 5 let na m2 hrobového místa.  

 
35/16 uložila  

sepsat s p. Tomicou smlouvu o provádění výkopových prací na hřbitovech v obci Ropice.  
 Zodp. starostka   Termín: do 31.01.2016 
 
35/17 schválila  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou Sanace a vysoušení staveb s.r.o. 
 
35/18  schválila  

VII. rozpočtové opatření – viz příloha. 
 
35/19  schválila  

odeslání dopisu na Lesy ČR, s.p. lesní správa Ostrava ve věci zrušení záměru kácení na 
parc.č 2581 v k.ú. Ropice. 

 

 

 
 Mgr. Uršula Waniová                   Ing. Jiří Pindór 

    starostka obce      místostarosta obce 
 
 
 

Zapsala: Ing. Kateřina Szotkowská 


