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Výsledky voleb do zastupitelstva obce Kateřinice
konaných ve dnech 10. -11.10.2014
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek

535
337
337

Hlasování:
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů č. 2 – zvolení zastupitelé
1. Radek Novák
počet hlasů 297
2. Ing. Jaroslav Obsadný
238
3. Ing. Leona Londinová
202
4. Jarmila Vaňková ml.
80
5. Petr Poloprutský
152
Volební strana č. 21 – Sdružení nezávislých kandidátů č. 1- zvolení zastupitelé
1. Bc. Martin Havrlant
245
2. Ing. Ludmila Mikulková
220
3. Naděžda Tobolová
216
4. Ladislav Konečný
153
Náhradníci volební strany č. 1
1. Svatopluk Šimečka
2. Bc. Michal Světlík
3. Radek Matěj
4. Aleš Kutáč

151
137
136
121

Náhradníci volební strany č. 2
1. Bc.Leona Nagyová Břežná
2. Marcela Polášková
3. Libuše Brožová
4. Pavlína Cágová
5. Marta Lysová

156
64
109
65
56

Vážení spoluobčané,
Jménem všech kandidátů Sdružení nezávislých kandidátů č. 1 a 2 chci poděkovat všem voličům, kteří
nám dali svůj hlas a ocenili tak naši práci a snahu v uplynulém období. Jsme si vědomi, že mandát, který
jsme získali v těchto volbách, je obrazem důvěry Vás spoluobčanů a zároveň je pro nás velmi zavazující.
Nadále se budeme snažit rozvíjet naši obec a život v ní ke spokojenosti Vás občanů. Jsme připraveni
využívat finanční podpory vypsaných dotačních titulů pro rozvoj naší obce. Věřím, že se nám podaří naplnit
Starosta Radek Novák
Vaši důvěru.
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Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce v Kateřinicích
konaného dne 3. 11. 2014
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Kateřinice v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení ) v platném znění

1. ZO určuje
a) dle § 84 odst. 2 písm. n), počet a funkce uvolněných a neuvolněných členů
zastupitelstva obce:
• uvolněný starosta obce
• jeden neuvolněný místostarosta obce
b) zapisovatelkou paní Pavlínu Borkovcovou
c) ověřovateli zápisu: ing. Ludmilu Mikulkovou a Naděždu Tobolovou
2. ZO volí
podle § 84 odst. 2 písm.n)
a) do funkce starosty p. Radek Novák,
b) do funkce místostarosty p. Bc. Martin Havrlant,
pro volební období 2014 – 2018
c) do funkce předsedy kontrolního výboru ing. Leonu Londinovou
d) členy kontrolního výboru: p. Tobolová Naděžda, ing. Světlíková Žaneta
e) do funkce předsedy finančního výboru ing. Ludmilu Mikulkovou
f) členy finančního výboru: p. Podstavková Marie, p. Richterová Věra, p. Brožová
Libuše, ing. Londinová Leona
g) do funkce předsedy výboru sociálního paní Naděždu Tobolovou
h) do funkce předsedy výboru pro životní prostředí pana Ladislava Konečného
i) do funkce předsedy výboru pro kulturu a školství slečnu Jarmilu Vaňkovou
j) do funkce předsedy výboru pro přípravu investičních akcí pana Ing. Jaroslava
Obsadného
k) do funkce předsedy výboru pro sport a mládež pana Petra Poloprutského
l) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a funkce předsedy výboru
zastupitelstva /dle nařízení vlády č.37/2003Sb., v platném znění/pro předsedy
výborů kontrolního, finančního, sociálního, pro přípravu investičních akcí, výboru
pro sport a mládež od 3.11.2014 a předsedovi výboru pro životní prostředí od
1.3.2015.
m) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce /dle nařízení
vlády č.37/2003Sb., v platném znění/od 3.11.2014
4. ZO schvaluje
a) Zastupitelstvo obce Kateřinice schvaluje program ustavujícího zasedání:
b) dle § 84 odst. 2 písm. m) zřízení tříčlenného kontrolního a pětičlenného finančního
výboru obce
c) dle § 84 odst. 2 písm. m) zřízení výboru sociálního, výboru pro kulturu a školství,
výboru pro přípravu investičních akcí, výboru pro životní prostředí, výboru pro sport
a mládež.
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d) rozpočtové opatření obce č. 6 – úprava rozpočtu: příjmová část rozpočtu ve výši
10 043 358,68,-Kč. Třída 8 převod zůstatku minulých let 307 910,-Kč a výdajová část
ve výši 10 351 268,68Kč.
e) Plán inventur pro rok 2014
f) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu číslo IP-12-8016266/03 mezi obcí Kateřinice a ČEZ distribuce a.s. a
zmocňuje starostu k jejímu podpisu
g) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-8014696/04 mezi obcí
Kateřinice a ČEZ distribuce a.s. a zmocňuje starostu k jejímu podpisu
h) vyhlášení konkurzního řízení na ředitelku příspěvkové organizace Mateřská škola
Kateřinice okres Nový Jičín a jmenuje do konkurzní komise za zřizovatele pana Radka
Nováka a pana Bc. Martina Havrlanta.
5. ZO bere na vědomí
a) složení slibu všech členů ZO podle § 69 odst. 2 zákona o obcích
b) informace starosty obce a občanů obce
zapsala: Borkovcová P.
starosta obce
místostarosta obce
Radek Novák
Bc. Martin Havrlant

Změna podmínek pro kácení dřevin rostoucích mimo les
K datu 01.11.2014 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a
povolování jejich kácení, která je prováděcím předpisem vybraných ustanovení zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Nově vyhláška upravuje možnost kácet ovocné dřeviny bez omezení parametru obvodu
kmene na pozemcích v zastavěném území obce evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha. Vyhláška tak upravuje původní spornou definici
zahrady.
Povolení ke kácení dřevin se dále nevyžaduje pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce
130 cm nad zemí; pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin
nepřesahuje 40m2; dále pak pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve
způsobu využití jako plantáž dřevin.
Příslušným orgánem ochrany přírody, který přijímá žádosti o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les (§ 8 odst. 1 zákona) je pro k.ú. Kateřinice Obecní úřad Kateřinice. Formulář žádosti ke kácení
dřevin obdržíte v kanceláři OÚ.
Žádost o povolení ke kácení dřevin musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu
obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a
situační zákres,
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům,
nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li
žadatelem vlastník pozemku,
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c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod
kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin
uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
d) zdůvodnění žádosti.
K přijímání oznámení o kácení dřevin dle § 8 odst. 2 a odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny je pak MÚ
Kopřivnice, odbor životního prostředí, ul. Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.
Jedná se o tyto případy:
- kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky
porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v
ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav
a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být
oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit
nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
- kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda
značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15
dnů od provedení kácení.
Náležitosti oznámení upravuje opět vyhláška č. 189/2014 Sb.
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí
období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.
Znění vyhlášky č. 189/2013 Sb. v platném znění je dostupné např. na portálu veřejné správy:
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=189~2F2013&part=&name=&rpp=15#sez
nam
Informaci poskytla: Ing. Andrea Nováková

POZVÁNÍ NA VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
V SOBOTU DNE 6.12.2014 V KOMUNITNÍM CENTRU V KATEŘINICÍCH
ZAČÁTEK OD 14:00 HODIN
PRODEJ VÁNOČNÍCH VÝROBKŮ
PRODEJ UZENIN
PRODEJ TEPLÝCH ZABIJAČKOVÝCH POCHOUTEK
VÁNOČNÍ VÝSTAVA KLUBU ZAHRÁDKÁŘŮ
KATEŘINICE
- ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
-

Součástí vánočního setkání je i „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
v Mateřské škole
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Mateřská škola Kateřinice, si Vás dovoluje pozvat u příležitosti 40. výročí otevření
Mateřské školy na „Den otevřených dveří“, který se uskuteční 6. prosince 2014 od 14,00hod.
Budete mít možnost si prohlédnout naši krásnou školičku, navštívit dětský vánoční jarmark
s výrobky dětí a jejich učitelek, prohlédnout si alba, fotografie, ochutnat pomazánky z naší
kuchyně a shlédnout vánoční divadélko „Půjdem spolu do Betléma“, které s dětmi připravují
p. učitelky /začátek v 15,00hod v budově MŠ/
Na Vaši návštěvu se těší děti a kolektiv zaměstnanců MŠ
Kateřinický Trailový závod III. ročník
V letošním roce se Kateřinický Trailový závod konal dne 15. 11. 2014 a
jeho zázemí včetně startu a cíle bylo přesunuto z dřívějšího poldru do areálu u
Obecního úřadu v Kateřinicích pro zajištění lepších podmínek jak pro závodníky
tak i pro diváky. Počasí se nám letos opravdu vydařilo, přilákalo spousty diváků a
příznivců tohoto sportu. Závodu se zúčastnilo celkem 138 závodníků, kteří byli
letos rozděleni do kategorií dle věku. Děti do 6 let mohly běžet v doprovodu
rodičů, jak už tomu bylo v dřívějších letech. V tomto ročníku na ně čekala trať
dlouhá 600 m. Další kategorie patřila dětem od 6 do 8 let, které běžely rovněž 600
m naší připravené trati. Děti od 9 do 12 let absolvovaly zmiňovaný úsek dvakrát, tedy 1200 m.
Nejstarší děti od 13 do 15 let startovaly společně s dospělými v hlavním závodě a vydaly se na trasu
dlouhou 5,75 km. Stejný úsek měly také ženy v kategorii od 16 do 39 let a ženy starší 40 let.
Mužská kategorie byla rozdělena stejně jako trať pro ženy (od 16 do 39 let a starší 40 let), jen s
rozdílem dvojnásobné délky tratě, která se skládala z dvou okruhů závodu což tedy bylo celkem
11,5 km. Závodníci hlavního závodu mohli na trati využít občerstvovací stanice, která byla pro ně
letos prvně připravena. Všechny závodníky povzbuzoval bouřlivý dav fanoušků, diváků a
pořadatelů podél celé trati a dodával jim energii pro ještě lepší časové výkony.
Všichni závodníci doběhli do cíle bez zranění, následně dle pořadí v jednotlivých kategoriích byli
odměněni medailemi a diplomem. Všechna startovní čísla hlavního závodu byla navíc slosována v
tombole o věcné ceny, kde hlavní výhrou byla živá husa. Závodníci dětského závodu dostali balíček
sladkostí pro doplnění síly a energie, kterou nechali na trati. Závod letos měl velmi přátelskou
atmosféru mezi závodníky a všichni měli úsměv na tváři z příjemně stráveného sobotního
dopoledne. Výsledky jednotlivých kategorií ze závodu naleznete na www.trail.katerinice.cz, kde je
celá fotogalerie.
Tento závod by se neobešel bez spousty pořadatelů, dobrovolníků a jejich obětavé práci.
Také musíme poděkovat hlavně sponzorům: 2team, Obec Kateřinice, Klub zahrádkářů Kateřinice,
Vladimír Šotek, David Dostál, Studio estetické kosmetiky, Václav Podstavek, Autodoprava Jiří
Nováček, Skarab s. r. o., Jiří Guzdek, Radek Matěj, Alena Poláčková, Marta Lysová, Ing. Jiří
Blažek, Ing. Jana Lambertová. Další poděkování patří Báře Tlučhořové z Kiss Jižní Čechy za
zapůjčení nafukovací brány pro start-cíl. Už teď se těšíme na Vaši účast v příštích ročnících u nás v
Kateřinicích.
Za rozhodčí a pořadatele Petr Poloprutský
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Sportovní výbor zastupitelstva obce Kateřinice připravuje:

Vánoční turnaj ve stolním tenise
„O putovní pohár starosty obce“

V sobotu 20. prosince 2014,
Sál Obecního domu v Kateřinicích
Registrace od 8:30, Startovné: 100 Kč (v ceně občerstvení)
Kateřinice hrají stolní tenis již 16 let.

Těšíme se na Vaši účast!

Zpráva z fotbalu
V sobotu 8.11.2014 posledním utkáním v Jakubčovicích a prohrou 2:5
ukončili fotbalisté letošní učinkování v mistrovských soutěžích. Nutno
úvodem napsat, že výsledky a výkony mají hodně daleko ke spokojenosti.
Konečné umístění na 10.místě tabulky I.B třídy skupiny B a zisk 14 bodů
ze třinácti utkání signalizuje, že na jaře nás opět čekají urputné boje o
záchranu v krajské soutěži.
Přitom začátek podzimu byl pro nás nad očekávaní velice dobrý,když zisk 12 bodů
z prvních pěti utkání po čtyřech vítězstvích a jen jediné porážce v Jistebníku dával
naděje na mnohem lepší konečné umístění. Následovalo ale osm utkání se ziskem
pouhých 2 bodů po remízách doma se Suchdolem a Tichou a šest porážek. Příčin tohoto
celkového výsledku je mnoho a je hlavně na hráčích samotných ,jak se ke svému
„koníčku“ postaví. Věřme ,že pod novým trenérem dostanou větší chuť do trénování,
přístup k utkáním bude taktéž lepší a hlavně se zlepší celková výkonnost hlavně těch
mladších hráčů. Velice neradi bychom se ve výročí 60.let založení organizované kopané
v Kateřinicích,které bude v příštím roce, rozloučili s krajskou soutěží a spadli do
okresního přeboru.
Co se týče mládežnických mužstev, tak výsledkově ani tabulkově nic moc,ale je
zřejmý velký posun v tréninkové morálce, množství kluků a jejich přístupů hlavně
v kategorii těch nejmenších, tzn. žáků a přípravky. Je to hlavně stabilizací trenérských
kádrů, takže je předpoklad i výsledkových zlepšení,
Dorosti skončili po pěti vítězstvích a pěti porážkách na sedmém místě se ziskem
15 bodů a aktivním skóre 24:23,přičemž hráli jen čtyřikrát doma a šestkrát venku.Žáci
sice zvítězili jen jednou,ale dvakrát prohráli nešťastně 4:5 a skončili předposlední se
ziskem tří bodů a pasivním skóre 13:53. Nejmladší hráči v přípravce na podzim vyhráli
třikrát a prohráli dvakrát a jsou na třetím místě tabulky. V současné době všem těmto
mládežnickým mužstvům začala halová sezona, jelikož jsou přihlášení do zimní ligy
pořádané OFS Frýdek - Místek a hrané převážně v hale v Brušperku.
Zpracoval Polášek Bob
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