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Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kateřinice konaného
dne 29. ledna 2020
Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů ZO, ZO je usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: ing. Jaroslav Obsadný, Bc. Leona Nagyová Břežná

ZO schvaluje:
1. Dary složkám a organizacím na rok 2020:
• TJ SOKOL Kateřinice – dar ve výši 30 000,- Kč
• Kynologickému klubu Skotnice – dar na činnost klubu částka 1 000,- Kč
• Mysliveckému sdružení Trnávka -Kateřinice dar na rozvoj činnosti ve výši 5 000,- Kč
• Sportovnímu klubu HC Fešáci Kateřinice-Trnávka na pronájem ledové plochy – dar ve
výši 8 000,-Kč
• UNICEF ČR – dar na rok 2020 ve výši 1 000,- Kč
• ČSOP ZO Nový Jičín Záchranná stanice a Dům přírody Poodří sídlo Bartošovice dar na
činnost záchranné stanice pro volně žijící živočichy ve výši 5 000,- Kč
• Komornímu sboru Ondrášek z Nového Jičína dar ve výši 3 000,- Kč
• Taneční skupině Rebelky dar ve výši 6 000,- Kč na taneční kostýmy a materiál
• Oddílu Junák – český skaut, středisko Kopřivnice dar ve výši 50 000,- Kč na rekonstrukci
fary v Trnávce
• Mobilnímu hospici Andělé Stromu života dar na rok 2020 ve výši 5 000,- Kč.
2. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi obcí Kateřinice a HZS MSK
č. KAT/002/2020/ni na převod hasičských radiostanic.
3. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodu
č. KAT 003/2020/vb mezi obcí Kateřinice a p. Šindelovou Veronikou, jednorázová úhrada za
zřízení služebnosti ve výši 3 000,- Kč.
4. Darovací smlouvu mezi obcí Kateřinice a Nadací Agrofert č. KAT 001/2020/ni na dar na
pořízení řetězové motorové pily a 2 zásahových přileb.
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Kateřinice.
6. Dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a
předsedy výboru. Odměna bude poskytována ode dne 1. 2. 2020 předsedům výborů
kulturního, sportovního, sociálního, životního prostředí, finančního, kontrolního výboru a
výboru pro přípravu investičních akcí a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
7. Dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce. Odměna bude poskytována ode dne 1. 2. 2020.
8. Výsledek inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019 a inventarizační zprávu.

ZO bere na vědomí:
1.

Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zprávu finančního výboru.
Zprávu o provedení kontroly účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému za
2. pololetí roku 2019.
Rozpočtové opatření č. 9 – úpravu rozpočtu, příjmová část rozpočtu po 9 úpravě činí 10 591
500,- Kč, třída 8 ve výši 6 518 801,- Kč, výdajová část rozpočtu činí 17 110 301,- Kč.
Zprávu kontrolního výboru DSO Regionu Poodří ze dne 10. 12. 2019.
Informace kulturního výboru.
Informace sportovního výboru.
Informace starosty.

ZO ukládá:
1. Po skončení kalendářního roku 1x ročně po dobu 5 let zaslat HZS MSK písemnou zprávu o
užívání majetku a dodržení podmínek bezúplatného převodu. Zodpovídá: velitel jednotky
SDH Kateřinice.
Zapsala: Borkovcová P

Starosta obce
Místostarosta obce
Radek Novák
Ladislav Konečný


Poplatek za odpad
Zastupitelstvo obce Kateřinice se na svém zasedání dne 9. 12. 2019 usnesením č. 11/2019
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
Obecně závaznou vyhlášku obce Kateřinice č. 2/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

Sazba poplatku za odpad na rok 2020 činí 450,- Kč/osobu a rok
Splatnost 1. poloviny nebo celého tohoto poplatku je do 30. dubna 2020.
Splatnost 2. poloviny poplatku je do 30. září 2020.
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.
3. Platba složenkou, která Vám přijde poštou (pouze u rekreačních objektů).

Informace MUDr. Krkoška Jan
Ordinace v Kateřinicích každou středu od 6,30 hodin do 7,45 hodin.
Ve středu 4. 3. a ve středu 1. 4. 2020 Mudr. Krkoška v Kateřinicích neordinuje.
V Příboře dle ordinačních hodin, zástup Mudr. Krkošková.
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Informace knihovny Kateřinice
Oznamujeme všem čtenářům knihovny, že v roce 2020 bude půjčovní doba v knihovně v
úterý v době 15,30 – 17 hodin.
Roční poplatek činí 50 Kč dospělí/ za rok a 20 Kč děti / za rok.
Rádi uvítáme nové čtenáře!!

Informace pošty Trnávka
Otvírací doba pošty Trnávka:

Po, St,
Út, Čt,
Pá

13,00 - 16,30 hodin
8,00 - 10,30 hodin
13,00 - 16,00 hodin




Pozvání

Obec Kateřinice a kulturní výbor zastupitelstva obce si Vás dovoluje pozvat
v sobotu 15. února 2020 v 19,30 hodin

NA TRADIČNÍ OBECNÍ BÁL
na téma „KVĚTINOVÝ PLES“
Těšit se také můžete na tombolu s hodnotnými cenami, občerstvení a doprovodný program. Vstupné 80 Kč.




„Ukliďme Kateřinice“

Výbor životního prostředí zve všechny ke společnému úklidu Kateřinic, a to v
pátek 3. dubna 2020. Sraz v 15,30 hodin u Obecního úřadu. Ukončení akce proběhne
s opékáním špekáčků na hřišti TJ Sokol. Pytle na odpad a špekáčky zajištěny! S sebou
své rukavice a dobrou náladu. Těšíme se na Vaši účast a podporu.
V týdnu od 30.3. do 3.4. bude probíhat individuální úklid obce, kdy zájemci si mohou
vyzvednout pytle pro sběr na Obecním úřadě a následně nahlásit místo uložení odpadu.
„Mysli na Zemi a Kateřinice, začni u sebe!“


V sobotu 4. dubna 2020 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 pro všechny hráčky. Těšíme se na Vás.
Bližší informace p. Tylečková J.
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Připravujeme
Pátek
Sobota
Pátek
Sobota
Sobota

13. 03. 2020
21. 03. 2020
28. 03. 2020
04. 04. 2020
18. 04. 2020

-

Dětský Karneval MŠ Kateřinice
Josefovská zábava
Ukliďme Kateřinice
Žolíkový turnaj
Jarní koncert komorního orchestru Kopřivnice




IN.F.OBÁLKA – ZÁCHRANA V LEDNIČCE PRO SENIORY- K VYZVEDNUTÍ NA
OBECNÍM ÚŘADĚ V KATEŘINICÍCH

Moravskoslezský kraj inicioval ke zvýšení bezpečnosti seniorů projekt - IN.F.Obálka, tedy „Informace jako
Forma Ochrany“ IN.F.Obálky, které jsou určeny pro seniory, obsahují informační leták, formulář k vypsání,
propisku a samolepku nebo magnetku na ledničku s logem aktivity. Obálky slouží k předání informací o
nemocech, užívaných lécích, kontaktech na příbuzné atd., pro složky záchranného systému. IN.F. Obálka
pomáhá efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života. Je třeba vyplnit formulář
s požadovanými údaji a vložit jej zpět do plastové obálky a umístit do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky
dveří. Samolepkou nebo magnetkou pak označit dveře lednice nebo vstupní dveře do bytu z vnitřní strany.
Tímto způsobem budou informovány zasahující záchranné složky. Záchranné složky se tak díky
jednoduchému a rychlému vyjmutí obálky z lednice dostanou včas k údajům o zdravotním stavu, užívaných
lécích, alergiích a o dalších upozorněních. Pro zajištění efektivní zdravotní péče je důležité, aby byly
informace vyplněné v obálce aktuální. Obálky si senioři nebo jejich příbuzní mohou vyzvednout na
Obecním úřadě v Kateřinicích.
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Omezení a uzavírka cesty
Ve dnech 13. 3. 2020 od 17:30 – 14. 3. 2020 do 17:30 bude uzavřena souběžná cesta směr Příbor, taktéž
bude uzavřen podjezd pod mostem. Stanovena objízdná trasa je Kateřinice, Trnávka, Brušperk, Fryčovice,
Hájov. Další objízdná trasa povede na Příbor přes Kateřinice, Trnávka, Petřvald, Mošnov, Skotnice, Příbor.


Rok 2019 u hasičů v Kateřinicích
Rok 2019 je již minulostí a my můžeme bilancovat. Když se poohlédneme na statistiku výjezdů
kateřinické jednotky, skončili jsme na čísle 18. V tomto numeru jsou zahrnuty všechny události, ke kterým
hasiči vyrazili v průběhu celého roku. Jednalo se o dva požáry, 10 technických pomocí (spadlé stromy,
čerpání vody, aj.), 4 ostatní pomoci (asistence) a dvě cvičení. Mezi největší zásahy patřily bezesporu
likvidace následků přívalových dešťů, které nás potrápily hned třikrát během necelého měsíce (duben,
květen) a dále požár, který se rozšířil od pálení klestí na rodinný dům. Díky včasnému zásahu naší jednotky,
byl uchráněn majetek v řádech statisíců korun. Naopak největším cvičením v obci byl fiktivní požár pokoje
v domově seniorů, kde museli hasiči ze tří jednotek postupovat jako při reálném zásahu. Kromě hašení
pokoje bylo nejtěžším úkolem zachránit seniory s omezenou schopností pohybu ze zakouřených prostor
objektu.
Hasiči ovšem nezaháleli ani v dalších oblastech, jako je odborná příprava, práce s mládeží nebo
kulturní akce.
Výcvik a školení našich hasičů probíhá většinou 2x měsíčně. Kromě pravidelné a nařízené odborné
přípravy jsme však nad rámec našich povinností absolvovali výcvik u profesionálních hasičů v Bílovci a
Novém Jičíně, kurz bezpečné jízdy s hasičským vozidlem v Ostravě nebo například lezecký výcvik na
kamenárce ve Štramberku.
Práce s mládeží je taktéž velmi bohatá a tento znovu vzniklý zájmový kroužek pro děti nabízí bohaté
vyžití. Sport, soutěže, různé hry a výlety, to vše mohou naši vedoucí mladých hasičů nabídnout, jak našim
dětem, tak i těm přespolním.
Z kulturních akcí musíme připomenout velkolepé oslavy 130 let od vzniku SDH v Kateřinicích a
také již tradiční Josefovskou zábavu.
V průběhu roku jsme získali také moderní vybavení pro práci hasičů v 21. století. Ať již se jednalo o
digitální radiostanice převedené od Hasičského záchranného sboru MS kraje, vybavení hasičů bezpečnými
osobními ochrannými prostředky a novými dýchacími přístroji od našeho zřizovatele nebo vnitřní vybavení
hasičárny zakoupené našimi členy a sponzory, všem patří velké díky. Tyto prostředky nejsou investicí do
hasičů, ale vkladem pro všechny občany obce.
Závěrem chci poděkovat vedení obce a celému zastupitelstvu za podporu hasičů v Kateřinicích a
Vám občanům popřát v celém tomto roce hodně štěstí a zdraví bez mimořádných událostí. Pokud byste se
však ocitli v situaci, kdy budete potřebovat naši pomoc nebo si nebudete vědět rady, nebojte se obrátit na
operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru MS kraje na tísňových linkách 150 nebo
112. Voláním na mobilní telefony velitele jednotky nebo starosty obce dochází k velkým časovým
prodlevám při výjezdu jednotky.
Jan Tihelka, velitel JSDH Kateřinice


Informace výboru Životního prostředí
Výbor Životního prostředí obce Kateřinice tímto informuje občany o možnosti získání dotace na výsadbu
stromů.
Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby.
Minimální výše podpory na jeden projekt činí 20 tis. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 250 tis. Kč.
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Žádost je možné podat v období od 14. 10. 2019 do 31. 8. 2020, nejpozději však do vyčerpání alokace.
Podrobné informace naleznete na: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76
Případně tištěné podmínky o získání dotace na výsadbu stromů na OÚ Kateřinice.


Tříkrálová sbírka 2020
Již po dvacáté Vás počátkem tohoto roku navštívili tříkráloví koledníci s přáním všeho dobrého do nového
roku a s prosbou o finanční příspěvek na záměry
Charity Studénka.
Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli, ze srdce
děkuji. Zvlášť bych chtěla poděkovat všem
koledníkům a koordinátorům sbírky, kteří jste svůj
čas a pohodlí věnovali potřebným. Velice si vážím
vaší pomoci a jsem si vědoma, že bez Vás bychom
sbírku nemohli uskutečnit.
Peníze vybrané v roce 2020 použijeme na financování:
• Projektové dokumentace budovy, ve které by byla navýšena kapacita Domova sv. Anny, zřízen denní
stacionář a odlehčovací služba,
• zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek,
• volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin v obcích, kde se sbírka konala, (lyžařský kurz,
školní výlet, tábor, plavecký výcvik apod). Finanční příspěvek ve výši max. 500,-Kč na dítě bude
vyplacen přímo subjektu, který aktivitu organizuje. Žádost si můžete vyzvednout přímo v Charitě ve
Studénce nebo na webových stránkách www.studenka.charita.cz .
• 35 % vybraných peněz bude použita na celostátní projekty a
zahraniční pomoc.
Bc. Jarmila Pomikálková, ředitelka

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020
obec
Studénka I
Butovice
Nová Horka
Bartošovice
Bravantice
Slatina
Tísek
Bílov
Bílovec+Vyškovice
Albrechtičky
Stará Ves n.Ondřejnicí,Košatka
Pustějov
Mošnov

počet pokladniček
14
15
2
6
8
6
5
1
23
6
13
6
6

Sbírka 2019

Sbírka 2020

82 651
101 869
5 929
36 112
18 455
17 728
35 939
5 903
144 328
30 683
113 523
35 271
22 260

94 105
113 880
6 166
37 595
17 599
20 559
39 592
7 071
170 095
32 829
113 814
44 560
22 919
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Kateřinice
Petřvald
Trnávka
Velké Albrechtice
Bítov
celkem

2
9
2
4
3
31

22 635
67 933
24 005
23 529
788 753

24 755
67 732
24 610
30 271
20 383
888 535


Infromace Obecního úřadu Trnávka
Žádáme nájemce hrobových míst, aby si v nejbližší možné době zkontrolovali své hroby na místním
hřbitově. Z důvodu silných větrů v předešlých dnech došlo značnému poškození a rozbití skleněných
lampiček, váz a dalších doplňků, které byly na hrobech umístěny.

Reklama
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