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Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce Kateřinice konaného
dne 20. února 2017
Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů ZO, ZO je usnášeníschopné
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: ing. Mikulková L., p. Konečný L.

ZO schvaluje:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Rozpočet obce Kateřinice na rok 2017. Příjmová část rozpočtu ve výši 7 957 300,-- Kč. Výdajová část
rozpočtu ve výši 14 560 228,-- Kč. Třída 8 ve výši 6 602 928,-- Kč. Rozpočet je schodkový, schodek je
kryt převodem prostředků z let minulých.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, osobní služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu IV-12-8012955, Kateřinice, Babjak, mezi obcí Kateřinice a ČEZ Distribuce a.s. za
jednorázovou náhradu ve výši 12 000,-Kč.
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přemostění u čp. 31 na pozemku p.č. 321/1 a
400/2 k.ú. Kateřinice mezi obcí Kateřinice a SmVak a.s. Ostrava za jednorázovou úplatu 3000,-Kč
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přemostění u čp. 183 na pozemku p.č. 400/1
a 400/2 k.ú. Kateřinice mezi obcí Kateřinice a SmVak a.s. Ostrava za jednorázovou úplatu 3000,-Kč
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přemostění u čp. 72 na pozemku p.č. 473
k.ú. Kateřinice mezi obcí Kateřinice a SmVak a.s. Ostrava za jednorázovou úplatu 3000,-Kč
Dary na rok 2017:
• Strom života Andělé stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj dar ve výši 1 000,-Kč
• Myslivecký spolek Trnávka Kateřinice dar ve výši 5 000,-Kč
Výsledek inventarizace majetku a inventarizační zprávu za rok 2016

ZO bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Zprávu finančního výboru
Informace kulturního výboru
Informace starosty

Zapsala: Borkovcová P.
Starosta obce
Radek Novák

Místostarosta obce
Bc. Martin Havrlant

Informace Obecního úřadu
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Upozorňujeme všechny občany, že v úterý 2. 5. 2017 budou
v naší obci v odpoledních hodinách přistaveny kontejnery ke sběru
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Sběr bude probíhat formou
kontejnerů, tzn. velkoobjemové kontejnery budou umístěny na třech
místech – u ZD Moravan, u prodejny Jednota a u fotbalového hřiště. Sběrna
nebezpečného odpadu bude umístěna na parkovišti u ZD Moravan taky 2. 5. 2017
v době od 12 do 17 hodin. Kontejner na elektrospotřebiče bude přistaven na
parkovišti u ZD Moravan. Důrazně upozorňujeme občany, že kontejnery jsou určeny
pouze pro ukládání nepotřebných věcí z domácností a nikoli jiného odpadu jako
např. starých vraků automobilů, odpadů z podnikatelské činnosti, stavební suti apod.
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Poplatek za odpad
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) byl stanoven v naší obci
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016, o místních poplatcích pro rok 2017 ve výši
450,- Kč za osobu/rok.

Splatnost 1. poloviny nebo celého tohoto poplatku je do 30. dubna 2017.
Splatnost 2. poloviny poplatku je 30. září 2017.
Poplatek můžete uhradit některým z následujících způsobů:
1. Platba na účet obce č.: 1762522379/0800; variabilní symbol: 1340+ čp.; /poplatek za
nemovitost čp. 32 VS 134032/ konstantní symbol: 0308.
2. Platba v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách.
Platba složenkou, která Vám přijde poštou (pouze u rekreačních objektů).
Provozní doba areálu pro odvoz bioodpadu
Od 1. dubna 2017 bude opět přistaven kontejner na bioodpad. Občané mohou odvážet bioodpad do
kontejneru u technické budovy ve středu obce (bývala přidružená výroba Moravan a.s.). Provozní
doba, po kterou je možno bioodpad zde odevzdávat, byla stanovena takto:

Po – Pá: 6:30 – 14:00, So: 10:00 – 18:00, Ne: zavřeno
Větve lze ukládat vlevo vedle komunikace vedoucí ke střelnici za panem Šprochem.
Prázdninová brigáda pro studenty
Obec Kateřinice nabízí prázdninovou brigádu pro studenty ve věku 15 – 19 let s trvalým
pobytem v obci Kateřinice (věk 15 let ke dni 30. 6. 2017 a dokončená školní docházka)
v minimálním rozsahu 10 pracovních dnů na dohodu o provedení práce.
Hrubá mzda 70,- Kč/h. Zájemci se mohou již nyní hlásit osobně na Obecním úřadě
Kateřinice, nebo na email: obec@katerinice.cz
Upozornění- rekonstrukce mostu v Rychalticích
Z důvodů úpravy mostu v Rychalticích na silnici D 48 bude vedena přes obec Kateřinice jedna
z objízdných tras a to v období od 10. 4. 2017 do 31. 12. 2017. Z tohoto důvodu bude možný
zvýšený provoz dopravy po silnici III/4806 přes obec.
Informace Mudr. Krkošky
Ordinace v Kateřinicích od 6,30 hodin do 8,00 hodin.

Ve středu 17. května 2017 v Kateřinicích MUDr. Krkoška Jan neordinuje!
Informace o uzavření pošty Trnávka

Z technických důvodů dne 28. března 2017
POŠTA TRNÁVKA UZAVŘENA
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Informace Základní školy Trnávka

Zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku na školní rok 2017/2018 se uskuteční

v úterý 4. dubna 2017 v době od 14.00 do 17.00 hod.
v budově školy.
Zápis se týká dětí, které k 31. srpnu 2017 dovrší šesti let věku a také dětí, kterým byl v roce
2016 povolen odklad povinné školní docházky. V případě onemocnění či jiné překážky,
která zabrání dostavit se k zápisu v daném termínu, je možná individuální
domluva.
Zákonní zástupci, jejichž děti navštěvují MŠ Kateřinice, mají k dispozici
pořadník z důvodu rychlejšího vyřízení. Ostatní se mohou dostavit kdykoliv
v určené době.
Více informací na webových stránkách školy www.zstrnavka.cz
Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kateřinice

je stanoven na 4. května 2017 od 12.30 hod. do 16.00 hod.
Současně proběhne i Den otevřených dveří !
Vezměte sebou:
vyplněnou přihlášku
potvrzení o provedeném očkování ( od 01. 01. 2017 je povinné)
popř. můžete využít dokument na našich www stránkách
děti, které přijdou k zápisu a nejpozději dne 31. 8. 2017 budou mít
5 let (tudíž se pro ně stane poslední předškolní rok vzdělávání
povinný), tak již očkování pro ně povinné není
rodný list dítěte
(naleznete na webových stránkách www.ms. katerinice.cz)
Těšíme se na Vás a vaše ratolesti ☺
Zaměstnanci Mateřské školy Kateřinice
Prosba Základní školy Petřvald
Sběr starého papíru ve škole.

Žáci ZŠ Petřvald se obrací na občany obce s prosbou. Pomozte nám v roce výročí 750 let
od první písemné zmínky o obci Petřvald překonat rekord školy ze školního roku 2007-2008,
který činí 21,407 tun starého papíru. K překonání rekordu ve školním roce 2016-2017
potřebujeme v jarním sběru nasbírat více než 11,429 tun.
Sběr se uskuteční v úterý 25. dubna 2017 v době od 13.30 do 16.30 hodin v ZŠ Petřvald.
Za jakékoliv poskytnuté množství starého papíru vám srdečně děkujeme.
Žáci ZŠ Petřvald

Vydává Obec Kateřinice. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E 14194.
4

Kateřinský zpravodaj
Připravujeme:
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Nový Jičín pořádá:

CHOVATELSKOU PŘEHLÍDKU MYSLIVECKÝCH TROFEJÍ ZA ROK 2016,
Kateřinice – Obecní dům ve dnech

8. 4. 2017 od 9.00 do 17.00 hod.,
9. 4. 2017 od 9.00 hod. do 16.00 hod.
V neděli 9.4.: svod psů, 13.00 hod. vyhlášení výherců Velké výtvarné soutěže,
vystoupení trubačů. Bližší informace budou zveřejněny na www.katerinice.cz.
Oba dva dny bude bohaté myslivecké občerstvení a prodejní stánky s mysliveckou
tématikou.
Jste srdečně zváni!

Připravujeme:

V sobotu 1.dubna 2017 Vás zveme na

Žolíkový turnaj pro ženy
v sále Obecního domu v Kateřinicích,
prezentace ve 13,30 hodin, začátek ve 14,00 hodin.
Startovné 100,-Kč. V ceně občerstvení a ceny pro všechny hráčky.
Těšíme se na Vás. Bližší informace p.Tylečková J.

Připravujeme:

V sobotu 29. dubna 2017 připravujeme zájezd na jarní část výstavy Floria Kroměříž.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Kateřinice, tel: 556 729 022, obec@katerinice.cz.
V tento den je plánované vystoupení zpěváků Evy a Vaška. Cena dopravy: 170,-Kč,
členové Klubu zahrádkářů zdarma.
Vstupné: důchodci 70,-Kč, dospělí: 90,-Kč.
Výzva - pozemky

Stále se objevují případy, kdy několikrát během krátké doby jsou majitelé zemědělských
pozemků žijících v Kateřinicích oslovováni různými firmami s nabídkou odkoupení těchto
parcel. Vzhledem k tomu, že nelze garantovat, že se jedná vždy o dobré úmysly kupujícího a
že kupující bude následně řádně na pozemcích hospodařit, vyzývám tímto občany k
obezřetnosti a k neukvapení se. V případě, že přesto máte zájem o odprodání pozemků na
katastru obce Kateřinice, prosím o možnost nabídnutí těchto pozemků místním zemědělcům,
obci nebo se informovat na OÚ. Zajistíte tím zachování územní integrity regionu s možností
ovlivnit využívání těchto pozemků ve snaze zachovat pozemky pro obhospodařování
místními zemědělci nebo využití pro potřeby obce.
Starosta Radek Novák
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Pozvání

na akci „Ukliďme Kateřinice“
Výbor životního prostředí zve všechny ke společnému úklidu Kateřinic
ve čtvrtek 30. března 2017. Sraz v 15,30 hodin u Obecního úřadu, ukončení s opékáním
špekáčků na přehradě. Pytle na odpad a špekáčky zajištěny! S sebou své rukavice a dobrou náladu.
Těšíme se na Vaši účast a podporu.
„Mysli na Zemi a Kateřinice, začni u sebe!“
Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s OÚ Kateřinice
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ

SBÍRKU

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé,skleničky - vše jen funkční
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže,
dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
Sbírka se uskuteční:

dne:
čas:
místo:

24. dubna 2017
9,00 – 12,00 hodin
Obecní úřad Kateřinice,

13,00 – 17,00 hodin
místnost Klubu důchodců

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
Více na www:diakoniebroumov.cz

Informace ELETROWIN
Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Se závěrem roku 2016 ukončil v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých
elektrospotřebičů svůj jedenáctý rok. Jedná se o stejný systém, jako po mnohem delší dobu funguje i ve
zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa
odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000
míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o
hmotnosti více než 260 000 tun.
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Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu.
Odevzdejte je bezplatně na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny
dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
- Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště.
-

Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží
systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí
obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje
25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.

-

Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“ můžete
dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten
projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu
ohrožených dětí. Více o projektu se dozvíte na www.jsemzpet.cz.

-

Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také již více než 1300 hasičských sborů po celé
České republice.

-

Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného
odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.

Kolektivní systém ELEKTROWIN také organizuje vzdělávací a informační akce, při nichž můžete za
odevzdaný spotřebič získat dárek. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a
facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a
odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče,
malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého
působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více
než 260 000 tun.

Informace
Jezdecký klub

Jezdecký klub Spolek JK Cairo se sídlem v Trnávce nabízí pro děti mimo členství
v jezdeckém klubu a letních táborů nově vzniklý kroužek MALÝ FARMÁŘ pro děti již od 3
let. Více informací hledejte na našich internetových stránkách www.jezdeckyklubcairo.cz
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST zve všechny občany na společné
SLAVENÍ VELIKONOC v roce 2017
ZELENÝ ČTVRTEK – 13.04.
17.00 hod Trnávka
18.30 hod Petřvald
VELKÝ PÁTEK – 14.04.
16.00 hod Mošnov
17.30 hod Petřvald
BÍLÁ SOBOTA – 15.04.
16.00 hod Trnávka
18.00 hod Mošnov
19.30 hod Petřvald
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 16.04.
7.30 hod Mošnov
8.45 hod Trnávka
10.00 hod Petřvald
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – 17.04.
7.30 hod Mošnov
8.45 hod Trnávka
10.00 hod Petřvald

Reklama
Nově otevřená prodejna Makenex v Mošnově nabízí sortiment Voda, topení, plyn a
technologické rozvody, vybavení koupelen, kotle, dále elektrické nářadí, hobby i profi, sekačky,
pily, křovinořezy, ruční nářadí pro dílnu i zahradu, zahradní substráty a hnojiva, malířské potřeby,
barvy, barvy laky, zednické nářadí apod.
Rozpis fotbalové soutěže jarní část - MUŽI
Kolo
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
15
14

Datum
26.3.
1.4.
9.4.
16.4.
23.4.
30.4.
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.
11.6.
17.6.

Den
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO

I.B sk. D
Začátek
15,00
15,30
15,30
16,00
16,00
16,30
16,30
16,30
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

JARO 2017
Soupeř
Starý Jičín
Ostravice
Jistebník
Mořkov
Spálov
Odry
Vlčovice
Kozlovice
Fryčovice
Tichá
Fulnek
Jeseník
Kopřivnice

Místo
venku
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
doma
venku

Odjezd
13,30
14,00
14,30
14,30
14,15
15,45

15,45
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