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Usnesení z 32. zasedání zastupitelstva obce Kateřinice konaného
dne 16. října 2017
Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů ZO, ZO je usnášeníschopné
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Tobolová Naděžda, p. Poloprutský Petr

ZO schvaluje:
1.

2.
3.
4.
5.

Rozpočtové opatření č. 5/2017: Příjmová část rozpočtu po 5. úpravě činí
9 594 966,83Kč, třída 8 ve výši 6 602 928,-Kč, výdajová část rozpočtu ve výši
16 197 894,83Kč
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-80112955 Kateřinice u NJ, p.č. 740/14,
Babjak, NNK, jednorázová náhrada za věcné břemeno ve výši 12 000,-Kč
Dodatek č. 1. smlouvy o dílo č. KAT 005/2017i mezi obcí Kateřinice a firmou Makenex
s.r.o.
Dar Římskokatolické farnosti Trnávka ve výši 20 000,-Kč
Dar ve výši 3000.- Kč taneční skupině Rebelky pod vedením p. Adély
Friedelové

ZO bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
Zprávu finančního výboru
Kontrola plnění rozpočtu ke dni 30. 9. 2017
Informace sportovního výboru
Informace sociálního výboru
Informace o přípravách Dne obce 2018
Informace starosty
Nabídku na odkup pozemku

ZO ukládá:
Kontrolnímu výboru provedení kontroly plnění usnesení ZO a provedených
výběrových řízení za období od 1.1.do 16.10.2017. Termín: 16.11.2017, zodpovídá
předseda kontrolního výboru ing. Londinová
2.
Kontrolnímu výboru provést průběžnou kontrolu čerpání příspěvku pro PO
Mateřská škola ke dni 30.9.2017. Termín: 16.11.2017, zodpovídá předseda
kontrolního výboru ing. Londinová
1.

Zapsala: Borkovcová P.

Starosta obce
Radek Novák

místostarosta obce
Bc. Martin Havrlant

Ukončení sběru bioodpadu!
Ke dni 30. Listopadu 2017 bude ukončeno možné
ukládání bioodpadu ve sběrném dvoře
u hospodářské budovy obce.

Vydává Obec Kateřinice. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E 14194.
2

Kateřinský zpravodaj
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Kateřinice

Počet osob zapsaných do výpisu seznamu voličů celkem:

523

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet odevzdaných úředních obálek:
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
Počet neplatných hlasů ve volebním okrsku:

341
341
340
1

Hlasování:
ANO 2011
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká pirátská strana
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana
lidová
Starostové a nezávislí
Strana zelených
TOP 09
Rozumní - stop migraci a diktátu EU - peníze občanům
Sportovci
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana svobodných občanů
Radostné Česko
Občanská demokratická aliance
Strana Práv Občanů
Celkem: platných hlasů

65,2 % všech
voličů

% platných hlasů

135
41
40
28
24
18

39,59
12,02
11,73
8,211
7,038
5,279

12
10
8
7
6
3
3
2
1
1
1
340

3,519
2,933
2,346
2,053
1,76
0,88
0,88
0,587
0,293
0,293
0,293

Informace Mudr. Krkošky

Ordinace v Kateřinicích od 6,30 hodin do 8,00 hodin.
Ve středu 6. prosince 2017 v Kateřinicích MUDr. Krkoška Jan neordinuje! Ordinace pouze
v Příboře, zastupuje MUDr. Krkošková Ivana.
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Zveme:

SETKÁNÍ PŘI VÝROBĚ VÁNOČNÍ VÝZDOBY
V SOBOTU 25. listopadu 2017 od 14,00 hodin
Vás srdečně zveme do sálu Obecního domu Kateřinice
na „Setkání při výrobě vánoční výzdoby“. Společně zde budete mít
možnost si vlastnoručně uvázat a ozdobit adventní věnce, vánoční svícny a
další vánoční výrobky. K výrobě si můžete přinést vlastní materiál, sušené
ovoce, šípky, šišky, pomeranče, květiny a další. Větve jehličnanů budou
připraveny. Budete mít možnost si zakoupit korpusy na věnce, ozdoby, dekorace, svíčky, mašle…..
Přijďte si společně vyzkoušet vyrobit něco pro potěšení a odpočinout si
od předvánočního shonu.
Je připraveno občerstvení, něco sladkého a něco na zahřátí. Vstupné dospělí 50,-Kč, děti 20,-Kč.
Vezměte děti a přijďte mezi nás.
Sál bude otevřen od 14,00 hodin!!

Vánoční setkání – sobota 2. prosince 2017
V SOBOTU 2. prosince 2017
Vás srdečně zveme na vánoční setkání
a rozsvěcení vánočního stromu

od 14,00 hodin do komunitního centra v Kateřinicích.
Vystoupení dětí MŠ Kateřinice a ZŠ Trnávka, prodej vánočních
výrobků, prodej uzenin, prodej zabijačkových pochoutek a
svařáku, rozsvícení vánočního stromu.
A možná přijede i Mikuláš? ☺

Vítání občánků
Na neděli 10. prosince 2017 připravuje kulturní výbor zastupitelstva obce Kateřinice
malou slavnost – tradiční vítání občánků do života. V letošním roce
přivítáme tyto malé občánky:
Dne 5. 12. 2016 se manželům Tomáši a Lucii Zigovým bytem Kateřinice
čp. 210 narodila dcera Laura Viktoria Zigová
Dne 13. 12. 2016 se panu Danieli Frankovi a paní Šarlotě Treutlerové
bytem Kateřinice čp. 189 narodila dcera Rozálie Franková
Dne 20. 1. 2017 se manželům Radkovi a Lence Matějovým bytem Kateřinice čp. 78
narodila dcera Marie Matějová
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Dne 11. 2. 2017 se manželům Jiřímu a Barboře Blažkovým bytem Kateřinice čp. 8
narodil syn Martin Blažek
Dne 29.3. 2017 se manželům Ondřeji a Anně Daňkovým bytem Kateřinice čp. 219
narodila dcera Vendula Daňková
Dne 14. 6. 2017 se panu Janu Onderkovi a paní Karině Richterové bytem Kateřinice čp.
120 narodil syn Mikuláš Onderka
Dne 30. 10. 2017 se panu Davidu Pasečnému a paní Marcele Poláškové bytem
Kateřinice čp. 29 narodila dcera Klára Pasečná
Přejeme všem, aby jim děti dělaly radost, provázelo vás všechny pevné zdraví, štěstí a vzájemná láska.

Připravujeme:
Sportovní výbor zastupitelstva obce Kateřinice pořádá

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
„O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE“
pro neregistrované hráče
Kde: sál Obecního domu v Kateřinicích

Kdy: sobota 16. prosince 2017
Čas: registrace 8:30-9:00 hod.
Startovné: 100 Kč – v ceně startovného občerstvení
Kateřinice hrají stolní tenis již 19 let!! Těšíme se na Vás
Obec Kateřinice u příležitosti výročí 660. let od první písemné zmínky o obci Kateřinice,
které budeme slavit v roce 2018, připravuje

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
KDY: 1.ledna 2018 v 17.30 hodin
KDE: na hřišti TJ Sokol Kateřinice
Občerstvení zajištěno!
Srdečně zvou pořadatelé.

Kalendář 2018
U příležitosti výročí „660. Výročí první písemné zmínky o
obci Kateřinice“ bude vydán kalendář obce Kateřinice 2018, který
bude distribuován do každé domácnosti.
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Informace SmVak Ostarava a.s.
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2018
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny
nové ceny vodného a stočného s účinnosti od 1.1.2018 takto:
Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné)

37,08Kč/m3 (bez DPH)
33,42Kč/m3 (bez DPH)

42,64Kč (vč. 15% DPH)
38,43Kč (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po
1.lednu 2018, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a
dodavatelem.

Kopaná
V neděli 12.11.2017 posledním utkáním doma s Kunínem skončila podzimní část fotbalové sezony 20172018. Jaká byla?
Po 45-ti letém účinkování našeho mužstva mužů v krajských soutěžích v červnu letošního roku přišlo to, co
zákonitě muselo přijít – sestup do okresního přeboru. O příčinách tohoto sestupu se toho napovídalo i
napsalo dost, takže nemá cenu se k tomu vracet a prostě v srpnu začala nová etapa kateřinického fotbalu.
Hned na začátku jsme museli řešit jeden velký problém a to byl brankář. Naše mužstvo, které
v minulosti vždy oplývalo dostatečným množstvím kvalitních brankářů, se dostalo do situace, že Kavku nám
„ukradly“ Hukvaldy, Koblížka raději zůstal v Petřvaldě a Rubina si nešťastně těsně před začátkem sezóny
zlomil prst na ruce a po celý podzim byl mimo tři tyče. Sezónu začal brilantně veterán Michal Světlík, ale už
ve druhém utkání v Suchdole se zranil a dál nechytal. Do branky musel jít hráč z pole – Tomáš Bittala, ale
přes veškerou snahu -to není brankář. Záchranou se stal náš bývalý brankář Jirka Holáň, který se náhodou
objevil na našem turnaji malé kopané, kde zaujal, byl zaregistrován a celý zbytek podzimu odchytal velice
slušně.
Z celkových 14 odehraných utkání bylo 8 vítězných a 6 porážek s celkovým skóre 29:35, zisk 24 bodů a
celkově 8. Místo, jen tři body za třetím. Na domácím hřišti jsme byli suverénně nejlepším mužstvem, všech
7 utkání jsme vyhráli, tzn. 21 bodů a impozantní skóre 19:5. Naopak na hřištích soupeře už to bylo velice
slabé! Ze 7 utkání jsme vyhráli pouze jedno, to poslední v Bordovicích a šestkrát odešli poraženi, někdy až
potupně /ve Skotnici 0:7,ve Studénce 0:4,v Trojanovicích 1:5/ . Vypovídá o tom i skóre z venkovních hřišť,
které je 10:30 .
Na to, že jsme před začátkem soutěže dokonce řešili možné odstoupení ze soutěže, dopadl podzim velice
slušně a připočteme-li k tomu skutečnost, kolik hráčů z různých příčin nemohlo v mnoha utkáních nastoupit,
je reálná šance na jaře se posunout v tabulce mnohem výš a předvádět ještě lepší výkony – hlavně na cizích
hřištích, jako doposud. Potenciál určitě na to je. Chce to jen větší zájem a účast na trénincích, vyléčit zranění
a nemoci a pořádně se připravit na jarní část soutěže.
Zpracoval: Polášek Bob 22.11.2017

Nalezená fenka štěněte
Minulý týden byla v Trnávce u rybníka nalezena cca 3měsíční fenka křížence.
Fenka je milá, klidná a přítulná.
Majitel nebo případný zájemce se může o ni přihlásit na kontaktu:
Vrábelová Ludmila, Kateřinice 62, tel.: 774 519 922
Prosím pomozte najít nový domov. Děkujeme! Informace na www.katerinice.cz i na vývěsních
tabulích.
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