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Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva obce Kateřinice konaného
dne 28. srpna 2017
Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů ZO, ZO je usnášeníschopné
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Vaňková J., p. Konečný L.,

ZO schvaluje:
1.

2.
3.

Rozpočtové opatření č. 4/2017: Příjmová část rozpočtu po 4. úpravě činí 8 372
400,-Kč, třída 8 ve výši 6 602 928,-Kč, výdajová část rozpočtu ve výši 14 975
328,-Kč.
Směrnice č. 1/2017 o evidenci a účtování majetku
Darovací smlouvu č. 327/2017 mezi obcí Kateřinice a městem Příbor

ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
2. Kontrolu plnění rozpočtu ke dni 31. 7. 2017

3. Zprávu o provedení kontroly účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního
systému za 1. pololetí roku 2017
4. Záměr prodeje majetku

5. Zprávu o následné finanční kontrole čerpání finančního příspěvku TJ
Sokol Kateřinice z.s.
6. Zprávu o přezkumu hospodaření k 31. 7. 2017
7. Informace starosty
Zapsala: Borkovcová P
Starosta obce
Radek Novák

Místostarosta obce
Bc. Martin Havrlant

Informace Obecního úřadu
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

dále jen „poplatek za odpad“
Upozorňujeme všechny občany, poplatníky poplatku za odpad ve výši 450,- Kč
za osobu, že splatnost 2. poloviny tohoto poplatku je 30. září 2017.

Informace knihovny Kateřinice
V úterý 03. 10. 2017 – bude knihovna z důvodu školení uzavřena.
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Oznámení o moštování ovoce
Klub zahrádkářů v Petřvaldě oznamuje občanům, že moštování ovoce bylo zahájeno
v sobotu 9. září 2017. Moštovat se bude každou sobotu od 8.00 hod do 11.00 hod.
Jelikož v moštárně není možnost mytí ovoce, je ve vlastním zájmu každého pěstitele, aby
k moštování přivezl ovoce čisté a také si zajistil odvoz odpadu z vylisovaného odpadu.
Kontakt: Karel Šrámek, Petřvald, okr. Nový Jičín, tel: 736 202 074

Informace Moravan, a.s. Kateřinice
MORAVAN, a. s., Kateřinice čp. 198 oznamuje, že výdej zrnin bude probíhat ve skladu
v Kateřinicích a to pouze v uvedenou dobu od 5. 9. 2017 do 31. 10. 2017 a to:
Každé

úterý

9,00 – 16,00 hod
a
čtvrtek 9,00 – 16,00 hod

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, STŘEDNÍCH
ŠKOLÁCH, ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začalo ve všech školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve
druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února
2018. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín

Okresy, obvody, hl. města Prahy

5. 2. – 11. 2. 2018

Praha 1až 5, Blansko, Brno – město, Brno- venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,
Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

12. 2. – 18. 2. 2018

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín,
Přerov, Frýdek – Místek
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha – východ, Praha – západ, Mělník, Rakovník,
Plzeň – město, Plzeň – sever, Plzeň – jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč,
Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most,
Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice,
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

19. 2. – 25. 2. 2018
26. 2. – 4. 3. 2018
5. 3. – 11. 3. 2018
12. 3. – 18. 3. 2018

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
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Informace hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
Topení a komíny
V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by neměli
zapomenout na povinnosti související s jejich provozem, které jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o
čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.
Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených zanedbáním čištění a kontrol
spalinových cest, je dobré si opětovně připomenout hlavní zásady jejich provozování.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může
provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
• zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle
kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání,
• zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného
ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů,
• zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím,
kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,
• zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy
reakce na oheň B až F,
• zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými
stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou,
• zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v
oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
• před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a
výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a
kontroly spalinové cesty,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové
cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení
revizního technika spalinových cest.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin a
nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v
neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
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Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší se
spolehnout na odborníky.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

Činnost

čištění spalinové
cesty
kontrola spalinové
cesty

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
plynné
pevné
kapalné
celoroční
provoz

sezónní
provoz

celoroční
provoz

sezónní provoz

3 x za
rok

2 x za
rok

2 x za
rok

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok
1 x za rok

čištění a kontrola
2 x za rok
1 x za rok
1 x za rok
spalinové cesty
Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v
kalendářním roce.
nad 50 kW

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na
tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo
by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého
písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo
práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u
kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života
zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné
dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je
konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím
nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
nprap. Dagmar Benešová Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Nový Jičín Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Cvičíme Jógu v denním životě!
Od 1. září 2017 probíhá opět cvičení jógy v sále Obecního domu v Kateřinicích.
Cvičíme každý pátek od 17,15 do 18,45 hodin dle systému „Jóga v denním životě“. Cvičení je
vhodné pro všechny věkové kategorie, zájemci si mohou cvičení přijít kdykoliv vyzkoušet a pak se
rozhodnout, zda budou cvičit.
Přijďte udělat něco pro své zdraví!
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Připravujeme:
Sportovní výbor zastupitelstva obce Kateřinice si Vás dovoluje pozvat na pochod

KOLEM KATEŘINIC PO BURČÁKOVÉ STEZCE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Sobota 23. září 2017
Start : hřiště TJ Sokol Kateřinice od 14:00 do 15:00 hodin
Startovné : dospělí 60 Kč, děti zdarma
Na trase několik zastávek, ochutnávka burčáku pro dospělé,
občerstvení pro děti!
Akce se koná za každého počasí!!!

Srdečně zvou pořadatelé!!!

V sobotu 7. října 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 Jaroslava.
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice a obec Kateřinice pořádá

Kateřinický trail VI. ročník
Datum: 15. 10. 2017
Místo konání: areál u Obecního úřadu Kateřinice
Kategorie: děti do 6 let (v doprovodu rodičů)
Děti 6 - 8 let, děti 9 – 12 let
Ženy 13 -39 let, ženy 40+
Muži 13 – 39 let, muži 40+
Hobby (všechny věkové kategorie)
novinka: smíšená kategorie Ty & Já
Závod je určen pro širokou veřejnost a pro všechny výkonnostní a věkové skupiny. Je
připraveno bohaté občerstvení a zázemí pro fanoušky i závodníky.
Přijďte si vyzkoušet a změřit své síly v krásném prostředí obce Kateřinice nebo
povzbudit účastníky závodu.

Bližší informace a přihlášení: www.trail.katerinice.cz
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Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v obci Kateřinice
(§ 15 odst. 1 zákona 247/1995 Sb.)

Starosta obce Kateřinice oznamuje:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na území
České republiky se konají ve dvou dnech,

V pátek 20. října 2017 od 14,00 hod. do 22,00 hod.
a
v sobotu dne 21. října 2017 od 8,00 hod. do 14,00 hod.
ve volebním okrsku č. 1.
Volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky mohou pouze voliči,
tj. občané České republiky, kteří alespoň druhý den voleb dosáhli věku nejméně 18 let.

Volební místnost pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na
území České republiky v obci Kateřinice je místnost Klubu důchodců na Obecním
úřadě Kateřinice.
Volič musí prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České
republiky a to platným občanským průkazem nebo pasem ČR.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb volební lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet nové hlasovací lístky přímo ve volební
místnosti.
V Kateřinicích dne 20. 09. 2017

Radek Novák starosta obce

Kopaná
Muži
Kolo Datum
8
24.9.
1
28.9.
9
30.9.
10
8.10.
11
15.10.
12
22.10.
13
28.10.

Den
NE
ČT
SO
NE
NE
NE
SO

OP
Začátek
16,00
16,00
15,30
15,00
15,00
14,00
14,00

PODZIM 2017
Soupeř
Kunín
Bordovice
Trojanovice I
Lichnov
Tísek
Hodslavice
Velké Albrechtice

Místo
doma
doma
venku
doma
venku
doma
venku

Odjezd
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Chraňte své vozidlo před odcizením
Pro většinu z nás je vozidlo nepostradatelným pomocníkem, bez kterého si život snad už ani nedokážeme
představit. Využíváme ho téměř denně, kdy nám pomáhá s přesunem do místa, kam potřebujeme, ať už se
jedná například o běžnou cestu do zaměstnání či do obchodu. Od výroby prvního osobního automobilu
uběhlo už více jak 130 let, a dnes tento dopravní prostředek nalezneme již téměř v každé domácnosti.
Vozidla se bohužel často stávají terčem majetkové trestné činnosti, ať už za účelem dalšího prodeje či
rozprodání na náhradní díly. Během uplynulého roku bylo v České republice odcizeno 4 936 vozidel. Od
začátku letošního roku do konce měsíce července, se tento počet vyšplhal na 2 120, kdy 180 z těchto vozidel
bylo odcizeno v Moravskoslezském kraji. V posledních pěti letech, došlo v rámci Moravskoslezského kraje
ke značnému poklesu odcizených vozidel. V roce 2012 jich bylo odcizeno celkem 1 330, v roce 2016 pak
365. I přes tento pokles se však nejedná o zanedbatelné číslo. Krádeže vozidel patří mezi jednu
z nejzávažnějších majetkových trestných činností. Pachatelům k odcizení vozidla někdy stačí pouhých pár
minut a jejich majitelé pak místo svých aut naleznou pouze prázdná parkovací místa. I když neexistuje
žádná stoprocentní ochrana jak odcizení vozidla zabránit, může každý z nás toto riziko minimalizovat.
Jak snížit riziko odcizení vozidla?
•

•
•
•

Parkujte své vozidlo na bezpečném místě. Pokud máte tu možnost, využijte k parkování oplocený pozemek,
garáž či například hlídané parkoviště. Pokud tuto možnost nemáte, nechávejte vozidlo vždy v místě, kde je
větší pohyb lidí, a které je v noci dostatečně osvětlené pouličními lampami a je zabezpečené místním
kamerovým systémem.
Při odchodu od zaparkovaného vozidla vždy zkontrolujte, zda jste jej řádně uzamkli a zda žádné z okýnek
nezůstalo otevřené.
I když se chcete od svého vozidla vzdálit jen na okamžik, nikdy nenechávejte klíče v zapalování.
Ve vozidle nenechávejte žádné věci (například příruční tašky, GPS navigace, mobilní telefony), které by mohly
upoutat pachatelovu pozornost a to ani doklady od vozidla.

Kromě výše uvedených doporučení je vhodné své vozidlo opatřit bezpečnostními prvky. Současná nabídka
vozidel na trhu má již řadu těchto bezpečnostních prvků zakomponovaných standardně při výrobě. Jedná se
například o imobilizér, který brání nastartování motoru, v případě, že do startéru nebyl vložen originální klíč
nebo dálkové ovládání centrálního zamykání s plovoucím kódem. Každý majitel však může své vozidlo
ještě dále zabezpečit mechanickými zabezpečovacími systémy, kam patří například blokace řadicí páky,
zamykání pedálů či zamykání volantové tyče. Současný trh dále nabízí nespočet elektronických systémů,
jako jsou autoalarmy a také satelitní vyhledávací systémy, které dokáží s přesností několika metrů určit, kde
se vozidlo momentálně nachází. Mezi další zabezpečovací prvky patří také pískování VIN kódu na okna
vozidla. Tyto bezpečnostní prvky je možné jakkoliv kombinovat. I když jejich pořízení samozřejmě
znamená finanční výlohy, stále se jedná o mnohem menší náklady, než které sebou přináší koupě nového
vozidla. Pro případ odcizení je možné vozidlo také připojistit u jedné z mnoha pojišťoven, které tuto službu
nabízí.
Jak postupovat v případě, že zjistíte, že Vaše vozidlo není na svém místě?
Nejprve prověřte, zda bylo skutečně odcizeno. Zkuste se zamyslet, zda jste jej nechali zaparkované opravdu
na tomto místě. Je nespočet případů, kdy majitele nahlásí odcizení vozidla a následně si uvědomí, že jej
předešlého dne z důvodu obsazených parkovacích míst, nechali na jiném místě než obvykle. Ověřte si, zda si
Vaše vozidlo nepůjčil někdo z rodinných příslušníků, známých či spolupracovníků nebo zda nebylo
z nějakého důvodu odtaženo (ke zjištění informací o odtahu se obraťte na Městskou policii a Policii České
republiky). Pokud se všechny tyto možnosti ukáží jako negativní a nepodaří se Vám vozidlo najít, okamžitě
o celé události informujte Policii České republiky, která po zjištění všech potřebných údajů a provedení
neodkladných úkonů, neprodleně po Vašem vozidle vyhlásí mezinárodní pátrání.
nprap. Mgr. Darina Knižátková vrchní inspektor
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