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Usnesení z 36. zasedání zastupitelstva obce Kateřinice
Kateřinice konaného
dne 26. února 2018
Přítomni: dle prezenční listiny 7 členů ZO, ZO je usnášeníschopné
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Poloprutský P., ing. Mikulková L.,

ZO schvaluje:
1. Rozpočet obce Kateřinice na rok 2018. Příjmová část rozpočtu ve výši 8 760 259,-Kč. Výdajová část rozpočtu ve výši 14 223 305,-- Kč. Třída 8 ve výši 5 463 046,-- Kč.
Rozpočet je schodkový, schodek je kryt převodem prostředků z let minulých.
2. Výsledek inventarizace majetku a inventarizační zprávu za rok 2017
3. Kupní smlouvu na nákup pozemků p.č. 262/1 ostatní plocha/ostatní
plocha/ostatní komunikace o
výměře 795m2 za kupní cenu 1000,-Kč,
1
Kč, pozemek p.č. 687/132 orná půda o výměře
32m2 za kupní cenu 18,-Kč/m2,
Kč/m2, pozemek parcela č. 687/135 orná půda o výměře
5230m2: část pozemku parcela č. 687/135 o výměře 1583m2 za kupní cenu ve výši
200,-Kč/m2,
Kč/m2, zbývající část o výměře 3 647m2 ve výši 18,-Kč/m2.
Kč/m2. Celková kupní
cena za pozemky činí 383 822,-Kč.
822,
4. Dary na rok 2018:
•
Fond pro opuštěné a handicapované děti Mořkov dar ve výši 1 000,-Kč
•
Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s. dar ve výši 500,-Kč
500,
pro sociální
poradnu poskytovanou v rámci Občanské poradny Nový Jičín
5. Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti
břemene
č. IP-12-8020392
8020392 Kateřinice u NJ,
p.č. 246/2, Rečková, NNK mezi obcí Kateřinice a Arpex Morava, s.r.o. za
jednorázovou náhradu za věcné břemeno 7 000,-Kč

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
Místostarosta obce
Bc. Martin Havrlant

Starosta obce
Radek Novák

Informace Obecního úřadu
úř
Poplatek za odpad
Poplatek za provoz systému
systém shromažďování, sběru, přepravy,
řepravy, ttřídění, využívání a
odstraňování
ování komunálních odpadů
odpad (dále jen „poplatek“) byl stanoven v naší obci
Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2017, o místních poplatcích pro rok 2018
201 ve výši
450,- Kč za osobu/rok.

Splatnost 1. poloviny nebo celého tohoto
tohoto poplatku je do 30. dubna 2018.
2018
Splatnost 2. poloviny poplatku
poplatku je 30. září
zář 2018.
Poplatek můžete uhradit některým
ěkterým z následujících způsobů:
1. Platba na účet obce č.:
.: 1762522379/0800; variabilní symbol: 1340+ čp.;
č /poplatek za
nemovitost čp.
p. 32 VS 134032/ konstantní symbol: 0308.
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2. Platba v hotovosti na Obecním úřadě
ú
v úředních hodinách.
Platba složenkou, která Vám přijde poštou (pouze u rekreačních
rekrea ních objektů).
Svoz velkoobjemového a nebezpečného
nebezpe
odpadu
Upozorňujeme všechny občany, že v úterý 2. 5. 2018 budou
v naší obci v odpoledních hodinách přistaveny kontejnery ke sběru
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
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. 2018 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
dpadů z podnikatelské
činnosti, stavební suti apod.

Provozní doba areálu pro odvoz bioodpadu
Od 1. dubna 2018 bude opět
ě přistaven
řistaven kontejner na bioodpad.
bioodpad Občané
ané mohou odvážet bioodpad do
kontejneru u technické budovy ve středu
stř
obce (bývala přidružená
idružená 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,
8:00, Ne: zavřeno
zavř
Větve
tve lze ukládat vlevo vedle komunikace vedoucí ke střelnici
st elnici za panem Šprochem.
Prázdninová brigáda pro studenty
Obec Kateřinice
inice nabízí prázdninov
prázdninovou brigádu pro studenty ve věku 155 – 19 let s trvalým
pobytem v obci Kateřinice
řinice (vě
(věk 15 let ke dni 30. 6. 2018 a dokončená
čená školní docházka
docházka)
v minimálním rozsahu 10 pracovních dnů
dn na dohodu o provedení práce.
osobně na Obecním úúřadě
Hrubá mzda 70,- Kč/h.. Zájemci se mohou již nyní hlásit osobně
Kateřinice, nebo na email: obec@katerinice.cz
Upozornění - rekonstrukce
rukce komunikace !!

Od 3. 4. 2018 – 30. 6. 2018, bude uzavřen
uzav en nájezd na komunikaci I/48 ve směru
sm
z Kateřinic na
Frýdek Místek. Objízdná trasa směr
ěr Trnávka, Fryčovice,
Fry ovice, Rychaltice. Nájezd je uzavřen
uzavř z důvodu napojení
na novou komunikaci.

Informace Mudr. Krkošky
inicích od 6,30 hodin do 7,45 hodin.
Ordinace v Kateřinicích

Ve středu 9. května
ětna 2018
201 v Kateřinicích
inicích MUDr. Krkoška Jan neordinuje!
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Informace Základní školy Trnávka

Zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku
roč
na školní rok 2018/2019 se uskuteční
uskuteč

v úterý 10. dubna 2018 v době od 14.00 do 17.00 hod.
v 1. patře
patř budovy ZŠ školy v Trnávce.
Zápis se týká dětí, které k 31. srpnu 2018 dovrší šesti let věku a také
aké dětí,
dě kterým byl v roce
2017 povolen odklad povinné školní docházky. V případě onemocnění
ění či
č jiné překážky,
která zabrání dostavit se k zápisu v daném termínu, je možná individuální
iduální domluva.
Zákonní zástupci, jejichž děti
ěti navšt
navštěvují MŠ Kateřinice,
inice, mají k dispozici po
pořadník z důvodu
rychlejšího vyřízení.
ízení. Ostatní se mohou dostavit kdykoliv v určené
určené době
době.
Více informací na webových stránkách školy www.zstrnavka.cz

Zápis k předškolnímu
edškolnímu vzdě
vzdělávání

Zápis k předškolnímu
ředškolnímu vzd
vzdělávání do Mateřské
řské školy Kate
Kateřinice
je stanoven na 3. května
kvě
2018 od 13.00 hod. do 16.00
16. hod.
Současně
časně proběhne i Den otevřených dveří!
Vezměte sebou:
vyplněnou přihlášku
potvrzení o provedeném
deném očkování
oč
(od 01. 01. 2017 je povinné) popř.
pop můžete využít
dokument na našich www stránkách
děti,
ěti, které přijdou
p
k zápisu a nejpozději
ěji dne 31. 8. 2018 budou mít
5 let (tudíž se pro ně
n stane poslední předškolní
edškolní rok vzd
vzdělávání povinný),
tak již očkování
čkování pro nně povinné není
rodný list dítěte
dít
(naleznete na webových stránkách www.ms. katerinice.cz)
katerinice.cz
Těšíme
šíme se na Vás a Vaše ratolesti ☺ Zaměstnanci
stnanci Mateř
Mateřské školy Kateřinice
Připravujeme:

V sobotu 7. dubna 2018 Vás zveme na

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

V sobotu 28. dubna 2018 připravujeme
př
zájezd na jarní část výstavy Floria Kroměříž.
Krom
Prosíme zájemce, aby se přihlásili
řihlásili na OÚ Kateřinice do 6.4.2018, tel:
el: 556 729 022,
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obec@katerinice.cz. Podle zájmu bude zvolen autobus na dopravu. Cena dopravy: 170,-Kč,
členové Klubu zahrádkářů zdarma.
Vstupné: důchodci 80,-Kč, dospělí: 100,-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
Pozvání

Zveme na akci „Ukliďme Kateřinice“
Výbor životního prostředí zve všechny ke společnému úklidu Kateřinic
ve čtvrtek 26. dubna 2018. 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!“
Výtvarná soutěž
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Myslete na bezpečí - autonomní hlásiče požáru
V celé České republice dochází každoročně při požárech k nemalým ztrátám na životech,
zdraví a majetku. Při požáru vzniklá nebezpečný kouř, který je toxický (většina vybavení
domácností je vyrobena z hořlavých plastických hmot např. čalouněný nábytek, bytový
textil apod.) a většina úmrtí při požárech je způsobena kouřem – dvě až tři vdechnutí mohou způsobit ztrátu
vědomí i smrt.
Jednou z cest jak výrazně zkrátit dobu zjištění požáru a tím zvýšit šanci na
záchranu je vybavení bytů a rodinných domů autonomními hlásiči požáru. Jedná
se o jednoduché zřízení pro rychlé zjištění vznikajícího požáru. Krabička o
průměru cca 12 cm s detektorem požáru, s vizuální a akustickou sirénou je
spolehlivým ochráncem životů. Zařízení je jak jednoduché na montáž, tak i
nenáročné na provoz. Má nenápadný vzhled a na trhu je široký výběr různých
typů s dostupnou pořizovací cenou.
Je vhodné hlásič umístit minimálně na schodišti resp. v předsíni. Ideální
variantou je však rozmístění do všech místností. Nevhodnými místy jsou prašné prostory, velmi vlhké
prostory (koupelny) nebo v blízkosti ventilátorů a zdrojů tepla a ve vrcholech půdních prostorů střech.
Správná instalace hlásiče je pod stropem uprostřed hlídané místnosti. Maximální hlídaná plocha jedním
hlásičem požáru je 60 m2 a vzdálenost mezi podlahou a hlásičem požáru maximálně 6 m. Správnou údržbu
hlásiče vždy uvádí v návodu jeho výrobce.
Dne 1. 7. 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
ve znění pozdějších předpisů, ve které je poprvé zakotvena povinnost vybavit určené objekty zařízením
autonomní detekce a signalizace a to jak rodinné tak i bytové domy.
Riziko vzniku požáru se nedá nikdy vyloučit, a proto je dobré si uvědomit, že je lepší, když vás budí hlásič
nežli hasič!
Řadu dalších informací naleznete na webových stránkách Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz.

Prosíme, pomozte zlepšit prostředí, ve kterém žijeme!
V době sychravých podzimních a zimních dnů se jako každoročně řada míst v naší obci opakovaně zahaluje
do nepříjemného štiplavého kouře a zápachu spalovaných plastů, dřevotřísky, lakovaného dřeva a různých
jiných odpadků. Procházka vesnicí nebo třeba jen obyčejné větrání otevřeným oknem se tak v tomto období
často stává téměř hororovým zážitkem.
Je smutnou pravdou, že mezi námi žijí lidé, kteří svou bezohledností a snahou ušetřit za každou cenu na
nákladech za topení zamořují vzduch a následně i půdu a vodu nejen sobě, ale také ostatním obyvatelům
v jejich sousedství. Ti jsou tak nuceni nedobrovolně nejen snášet nesnesitelný zápach, ale také konzumují
ovoce a zeleninu vypěstovanou na otrávené půdě, nebo ve své kuchyni používají kontaminované maso či
vejce.
Ti, kteří bezohledně ohrožují zdraví a znepříjemňují život ostatním ve svém okolí, by se měli nad svým
chováním vážně zamyslet a přehodnotit ho.
Obracím se i na spoluobčany, kterým záleží na tom, v jakém prostředí žijeme, co dýcháme a jíme. Víte o
sousedovi, který své okolí obtěžuje a zamořuje spalováním odpadů nebo jiných nebezpečných materiálů?
Máte možnost ho taktně a třeba i anonymně upozornit na jeho nevhodné počínání prostřednictvím letáku,
který je k dispozici na webové stránce naší obce nebo na stránce www.cisty-komin.cz. Stačí jen vytisknout a
dotyčnému paliči vhodit do schránky.
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Zveme Vás na :

Koncert žáků základní umělecké školy Brušperk
V pátek 20.4.2018 v 17:00 hodin v sále obecního domu v
Kateřinicích
Vystoupí mladí hudebníci z Kateřinic,
Kateř
Trnávky a okolních vesnic. Těsíme
ěsíme se na Vaší účast.
Vstupné dobrovolné, výtěžek
ěžek a ppřípadné sponzorské dary budouu věnovány
vě
Základní
umělecké škole Brušperk.

Informace

ŘÍMSKOKATOLICKÁ
ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
zve všechny občany
obč
na společné
SLAVENÍ VELIKONOC v roce 2018
ZELENÝ ČTVRTEK – 29. 03. 2018
15.30
0 hod Trnávka
18.30 hod Petřvald
Pet
VELKÝ PÁTEK – 30. 03. 2018
13.00 hod Trnávka
15.00 hod Petřvald
Pet
17.00
0 hod Mošnov
BÍLÁ SOBOTA – 31. 03. 2018
16.00 hod Trnávka
18.30 hod Mošnov
21.00 hod Petřvald
SLAVNOST
T ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
PÁN – 01. 04. 2018
7.30 hod Mošnov
8.45 hod Trnávka
10.00 hod Petřvald
PONDĚ VELIKONOČNÍ – 02. 04. 2018
PONDĚLÍ
7.30 hod Mošnov
8.45 hod Trnávka
10.00 hod Petřvald
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Reklama
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Kopaná rozpis JARO 2018

Kolo
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
15
16

Datum
1.4.
8.4.
15.4.
22.4.
28.4.
6.5.
13.5.
20.5.
26.5.
3.6.
9.6.
17.6.

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

OP
Začátek
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 2018
Soupeř
Rybí
Skotnice
Stachovice
Studénka
Kunín
Trojanovice I
Lichnov
Tísek
Hodslavice
V.Albrechtice
Trojanovice-Bystré
Suchdol

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

Odjezd
14,15
14,30
15,15
15,15
15,45
15,45

.
Kolo
15
16
17
18
11
12
13
14
10

Datum
13.4.
20.4.
27.4.
2.5.
11.5.
18.5.
25.5.
1.6.
8.6.

Den
PA
PA
PA
ST
PA
PA
PA
PA
PA

OP mladších žáků sk.A
Začátek Soupeř
16,00
Štramberk
16,00
Petřvald
17,00
Mořkov
17,00
Nový Jičín
17,00
Libhošť
17,00
Hodslavice
17,00
Veřovice
17,00
Žilina
17,00
Bludovice

Místo
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma

Kolo
10
11
12
13
18
14
15
16
17

Datum
13.4.
19.4.
27.4.
6.5.
8.5.
10.5.
19.5.
24.5.
1.6.

Den
PA
ČT
PA
NE
UT
ČT
SO
ČT
PA

OS staší přípravky sk.A
Začátek Soupeř
16,30
Tichá
16,30
Bystré
17,00
Příbor
14,00
Rybí
16,30
Štramberk
16,30
Lichnov
10,00
Lubina
16,30
Sedlonice
16,30
Libhošť

Místo
venku
doma
venku
venku
doma
doma
venku
doma
venku
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Odjezd
15,15
16,00
15,45
16,00

Odjezd
15,30
16,15
13,00

9,00
15,30

