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Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Kateřinice konaného
dne 29. dubna 2020
Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů ZO, ZO je usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Poloprutský Petr, ing. Vaňková Jarmila.

ZO schvaluje:
1) Dle § 47 odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

2)
3)
4)
5)
6)

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zadání Změny č. 2 Územního plánu
Kateřinic ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Rozpočtové opatření č. 1/2020 úpravu rozpočtu. Příjmová část rozpočtu ve výši 9 928
700,-Kč, třída 8 ve výši 7 782 771,-Kč, výdajová část rozpočtu ve výši 17 711 471,-Kč.
Vyřazení majetku obce dle likvidačního protokolu.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IP-12-8022548/04, kdy věcné
břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 2 000,- Kč.
Poskytnutí daru Diakonii Broumov sociální družstvo ve výši 5 000,- Kč.
Prodej 3 ks dýchacích přístrojů Saturn S7 včetně obličejových masek a tlakových
lahví dle zveřejněného záměru za nabídkovou kupní cenu 13 500,- Kč DHZ Bytča.

ZO bere na vědomí:
1) Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
2) Informaci o projednání návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Kateřinic ve znění

důvodové zprávy.
3) Kontrolu plnění rozpočtu ke dni 31. 3. 2020.
4) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kateřinice za rok 2019.
5) Informace starosty.
Zapsala: Borkovcová P.

Starosta obce
Radek Novák

Místostarosta obce
Ladislav Konečný



Informace Farnosti Trnávka

Na základě vládního usnesení z 30.dubna 2020 se povoluje od 11. května zvýšení počtu
účastníků na bohoslužbách na 100 účastníků. Mše od 17.5.2020 v Trnávce již v běžném
režimu za dodržování hygienických předpisů. 



Svoz velkoobjemového odpadu
Připravujeme svoz velkoobjemového odpadu na sobotu 6. června 2020
v době od 8,00 do 11,30 hodin. Svoz se uskuteční pouze na parkovišti u
fotbalového hřiště, kde bude firma OZO Ostrava a.s. odebírat odpad do
přistavených kontejnerů.
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Informace Obecního úřadu
Poplatek za odpad
Prosíme občany, aby místní poplatky (poplatek za odpady, poplatek za psa)
platili v těchto dnech přednostně bankovním převodem. Občané, kteří nemohou
zaplatit poplatky bankovním převodem, mohou tak učinit po skončení nouzového
stavu či mimořádných opatření hotovostně, nejpozději však do 31. 7. 2020.
Sazba poplatku za odpad na rok 2020 činí 450,- Kč/osobu a rok.
Splatnost 1. poloviny nebo celého poplatku za odpad je do 30. dubna 2020.
Splatnost 2. poloviny poplatku za odpad je do 30. září 2020.
účet obce č.: 1762522379/0800; variabilní symbol u poplatku za odpad: 1340 + čp. (příklad:
poplatek za nemovitost čp. 32 bude VS 134032) konstantní symbol: 0308.
Sazba poplatku za psa na rok 2020 činí 100,- Kč/pes a rok,
(druhý a další pes jednoho majitele 150,- Kč/pes a rok).
Splatnost poplatku za psa je do 30. června 2020.
účet obce č.: 1762522379/0800; variabilní symbol u poplatku za psa: 1341 + čp.
(příklad: poplatek za psa čp. 32 bude VS 134132) konstantní symbol: 0308.

Informace MUDr. Krkoška Jan
MUDr. Krkoška Jan informuje, že v Kateřinicích bude ordinace otevřená ve středu
20. 05. 2020 od 6,30 hodin do 7,45 hodin. Dodržujte prosím hygienické opatření, do
čekárny vstupujte jednotlivě s ochranou rouškou a desinfikujte si ruce. Děkujeme.

Provozní doba areálu pro odvoz bioodpadu
Od 1. dubna 2020 je opět v naší obci 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.

Informace knihovny Kateřinice
Oznamujeme všem čtenářům, že ode dne 12.05.2020 je knihovna pro čtenáře opět otevřena

každé úterý v době 15,30 – 17 hodin.
Dle nařízení vlády a vzájemného zdraví prosíme čtenáře, aby do knihovny přistupovali
pokud možno jednotlivě a při příchodu použili připravenou dezinfekci. Děkujeme.
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Záměr obce pronajmout část nebytových prostor nacházejících se v suterénu
nemovitosti čp. 190 (kadeřnictví)
Obec Kateřinice zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory suterénu Restaurace Obecní dům pronájem za účelem provozování kadeřnických služeb pro občany. Jedná se o prostor o velikosti cca 20m2.
Bližší informace jsou zveřejněny na www.katerinice.cz.
Zájemci o pronájem výše uvedených prostor mohou své nabídky včetně výše nájmu podat písemně
do 1. 6. 2020 do 16,00 hodin na Obecní úřad Kateřinice, Kateřinice čp. 127, 742 58 nebo v elektronické
podobě na email: obec@katerinice.cz.


Informace prodejny Jednota Kateřinice
Od středy 13. 05. 2020 budou otevírací hodiny prodejny Coop - Jednota Kateřinice následující:

pondělí - pátek od 07:00-16:00 hod., sobota od 07:00 - 10:00 hod.


Poděkování
Obec Kateřinice děkuje všem občanům při pomoci se šitím roušek. Moc děkujeme všem, kteří přinesli ušité
roušky na Obecní úřad i do prodejny Jednota. Děkujeme za bavlněné látky, nebo jiný materiál potřebný na
šití roušek. Rovněž děkujeme firmě Skarab s.r.o. za darování jednorázových roušek v prvních dnech
nouzového stavu.

Prázdninová brigáda pro studenty
Obec Kateřinice nabízí prázdninovou brigádu pro studenty ve věku 15 – 18 let s trvalým pobytem
v obci Kateřinice (věk 15 let ke dni 30. 6. 2020 a dokončená školní docházka) v minimálním rozsahu
10 pracovních dnů na dohodu o provedení práce. Zájemci se mohou již nyní hlásit osobně na OÚ
Kateřinice, nebo na email: obec@katerinice.cz


Agrofert podpořil místní hasiče
Nadace Agrofert podpořila počátkem letošního
roku místní dobrovolnou jednotku hasičů. V
loňském roce jsme prostřednictvím obecního
úřadu požádali o dotaci na zakoupení nového
vybavení. Vyhodnocení dotace proběhlo v
závěru roku 2019 a naše žádost byla schválena.
Díky zmíněné nadaci jsme zakoupili dva kusy
zásahových přileb Dräger HPS7000 a novou
motorovou řetězovou pilu Husqvarna.
Celkové výdaje na pořízení prostředků
činily 33 999 korun včetně DPH. Celkovou
částku uhradila nadační organizace, za což velmi
děkujeme. Pořízením tohoto vybavení dojde ke
zvýšení technické akceschopnosti naší jednotky
a zvýšení bezpečnosti zasahujících hasičů. Rád
bych touto cestou poděkoval všem sponzorům,
kteří naši jednotku podporují.
Jan Tihelka, velitel jednotky www.hasici.katerinice.cz
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Jak správně nakládat s odpadem v době koronaviru? 
Pandemie, se kterou se teď svět potýká, to není jen tak. Má dopad na naše
každodenní životy, to už mnoho z nás značně pociťuje… Koho z nás
by ale napadlo, že i nakládání s odpady může mít jiná pravidla než
normálně? Jak tedy správně třídit odpad, pokud v domácnosti není nikdo
infekční? A jak správně zacházet s odpadem, když v domácnosti máme
jedince s nařízenou karanténou, příp. jsme domácnost s potvrzenou
nákazou koronavirem?
Základní pravidlo dnešních dní při manipulaci nejen s odpadem zní: „Dbejme na maximální míru
ochrany a osobní hygienu při manipulaci s odpady.“ Zdraví totiž máme všichni jen jedno – jak my a naši
nejbližší, tak i popeláři, kteří s odpadem v dnešní náročné době manipulují, aby udrželi pořádek, a vystavují
se tak možnému riziku nákazy, stejně jako další zaměstnanci odpadových firem.

Viry a bakterie úspěšně přežívají na odpadech po mnoho hodin, a proto je třeba dbát
zásad správného zacházení s odpady. Jaké to jsou?
•
•

Neodkládat odpady mimo kontejnery a popelnice, aby s nimi popeláři nemuseli přijít do přímého
kontaktu.
Minimalizovat objem a množství odpadů. Minimalizace objemu a množství odpadů – jak toho
můžeme dosáhnout?
– Neplýtváme potravinami;
– maximálně zmenšujeme objem odpadů, které vyhazujeme;
– minimalizujeme množství produkovaného odpadu – jarní úklidy domů, zahrad i šatníků počkají
na příhodnější období.

Jak zacházet s odpady v domácnostech bez karantény, s karanténními opatřeními
a prokázanou nákazou COVID-19?
Dále je důležité dodržovat určité postupy v návaznosti na situaci v jednotlivých domácnostech – režim
pro nakládání s odpady se totiž liší.

Domácnosti, na které se nevztahují karanténní opatření
S odpady nakládáme jako obvykle – třídíme do veřejně dostupných hnízd barevných kontejnerů
na tříděný odpad, směsný odpad patří do nádob na směsný komunální odpad. Jednorázové ochranné
pomůcky (roušky, respirátory, rukavice) odkládáme po použití do plastového pytle a uzavřené následně
do kontejneru na směsný komunální odpad.

Jak zacházet s použitými rouškami, rukavicemi a kapesníčky?
Ukládejme je s maximální opatrností do plastových sáčků/pytlíků – poté si vždy vydezinfikujeme ruce.
Takto připravený odpad spolu s dalším zbytkovým odpadem vyhazujeme vždy v zavázaném pytli do nádob
na směsný odpad. Tento odpad NEPATŘÍ v žádném případě do barevných kontejnerů na tříděný odpad
(plast, papír, textil) – tímto ohleduplným přístupem chráníme své popeláře a pracovníky třídicích linek.
Pokaždé si před a po manipulaci s odpady umyjte ruce teplou vodou a mýdlem, nebo dezinfekcí.
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V době pandemie COVID-19 je třeba dodržovat zvýšená hygienická opatření i při manipulaci
s odpadem. Ohleduplnost vůči ostatním je důležitá. (Zdroj: Samosebou.cz)

Domácnosti v karanténě či s potvrzenou nákazou virem COVID-19?
V tomto případě se zdržte třídění odpadu, protože to představuje značné riziko, proto dočasně NETŘIĎTE
VÁŠ DOMOVNÍ ODPAD!
Postupujeme následovně: veškerý odpad (vč. roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) ukládejte
do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění –
nejpozději však do 24 hodin – pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekcí. Pokud jsou pytle
z tenčí vrstvy plastu, je třeba použít pytle 2 a oba pevně zavázat. V takovém případě je třeba ošetřit
dezinfekcí vnější pytel.
Poté jej můžeme vyhodit do nádob na směsný odpad – zavázané pytle s odpady musí být vždy umístěny
do sběrných nádob na směsný odpad, nikdy mimo ně – chráníme tak zdraví popelářů.
Obzvláště v těchto případech je třeba dodržovat před a po manipulaci s odpadem zvýšená hygienická
opatření – umýt si ruce teplou vodou a mýdlem, nebo dezinfekcí.
Dodržujte výše uvedené pokyny – chráníte tak zdraví nejen své, ale i svého okolí a pomáháte předcházet
šíření nákazy. Ohleduplnost je na místě a v zájmu nás všech!


Informace Policie ČR
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Reklama

Firma JUKKA bude prodávat v pátek 15. května 2020
v čase 12.45 - 13.15 hodin před prodejnou Jednota v Kateřinicích
jabloně, hrušně, meruňky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, durancie, třešně,
višně, třešňovišně, sloupovité odrůdy jabloní, oskeruše, jeřáb, jedlé kaštany, roubované
ořešáky, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, lísky, ostružiny, maliny
žluté, malinoostružiny, stolní vinnou révu, kanadské borůvky, amelanchier, kiwi, růže,
javory červenolisté, rododendrony, azalky, magnolie, dřín jedlý odrůdový a jiné.
Všechny sazenice jsou skladovány v řízené chladírně.


Informace EKO - KOM a.s.

Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU. Každý z nás vytřídil v roce 2019 do
barevných popelnic přes 51 kilogramů odpadu.
Za evropské premianty v třídění odpadu jsou Češi označováni právem. Meziročně dosáhli dalšího
zlepšení v množství vytříděného odpadu, a to již poněkolikáté v řadě. V roce 2019 vytřídil každý z nás
v průměru 51,3 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, což je meziroční nárůst o více
než 2 kilogramy odpadů vytříděných do barevných kontejnerů.
S tříděním odpadů má zkušenost většina obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady třídí téměř ¾ národa,
přesně 73 % obyvatel. Loni jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 22 kilogramů, dále pak 15,1 kilogramu
plastů, bezmála 14 kilogramů skla a necelé půl kilo nápojových kartonů. A stále více třídíme i kovy, těch
vytřídil každý obyvatel v průměru 13,9 kilogramu. Prostřednictvím sběrných systémů obcí se tak
shromáždilo přes 693 tisíc tun vytříděných odpadů, což je o 4 % více než v roce 2018.
„Členské státy Evropské unie, včetně České republiky, musí již za několik let splnit nové ambiciózní cíle
vyplývající z požadavků balíčku cirkulární ekonomiky. V praxi to bude znamenat třídit veškerý odpad, který
lze recyklovat nebo jinak využít a na skládku ukládat jen minimum směsného odpadu, nejvýše však 10 %. A
obce i jejich občané se na to již začínají intenzivně připravovat,“ shrnul vývoj třídění odpadu Zbyněk Kozel,
generální ředitel společnosti EKO-KOM, a.s.
Právě Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje v ČR již více než 20 let provoz systému
třídění a recyklace obalových odpadů, které jsou významnou složkou tříděného komunálního odpadu. Do
systému bylo na konci roku 2019 zapojeno 21 197 firem a 6 146 obcí ČR. Díky spolupráci s nimi je třídění
odpadů v České republice dostupné pro 99 % obyvatel. Aby bylo pro lidi co nejdostupnější a snadné, systém
neustále spolupracuje s obcemi na dalším zahušťování sběrné sítě na třídění. Češi tak mohou třídit své
odpady prostřednictvím 473 359 barevných kontejnerů a menších nádob na ulicích i přímo u rodinných
domů. Jedno sběrné hnízdo tak slouží v průměru pro 118 obyvatel, což je v evropské konkurenci velmi
dobrý výsledek.
„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro mnoho lidí v otázce třídění odpadů rozhodující.
Nyní to k nim máme ze svých domovů v průměru jen 91 metrů, což je zhruba 133 kroků,“ říká ředitel
oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus. Zároveň ale dodává, že dle nejnovějších statistik stále
ještě 24 % obyvatel udává, že má kontejnery dál než 130 metrů a jsou tedy lokality, kde je co zlepšovat.
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Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách dotřídí na
jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití - pro výrobu nových produktů nebo jako zdroj
energie či náhrada hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním systém snižuje zátěž životního prostředí každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů zachráníme ekvivalent zhruba 29 km2 přírody, šetříme
stromy, přírodní zdroje surovin a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci obalových
odpadů jsme tak loni uspořili téměř 6 milionů MWh energie. Kontakt: Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.

Hrad HUKVALDY opět v provozu!!
Máme pro Vás skvělou zprávu: od 12. května 2020 zahajujeme provoz hradu Hukvaldy. V letošním roce
poprvé nás bude moci navštívit široká veřejnost a kochat se nádherou této významné památky.
Vzhledem k nutnosti dodržování platných vládních nařízení jsme nuceni přistoupit k provozním opatřením,
která budou omezovat shlukování početnějších skupin v hradním areálu. Připravili jsme pro návštěvníky
možnost online rezervace komentované prohlídky s průvodcem. Volný pohyb návštěvníků bude kapacitně
omezen, proto doporučujeme využít rezervaci prohlídek, které jsou limitovány.
Při návštěvě našeho hradu bude nutno dodržovat zásady opatření proti šíření koronaviru.
Zdraví našich návštěvníků a našich zaměstnanců je pro nás nejvyšší priorita. Proto všechny vyzýváme, aby
v současné situaci spojené s virovým onemocněním COVID-19 dodržovali hygienická a bezpečnostní
opatření při pohybu v areálu hradu Hukvaldy.
1. Je omezena kapacita jednotlivých prohlídek i celková kapacita návštěvníků objektu:
•
•

Komentovaná prohlídka s průvodcem..................... max. kapacita 30 osob na jedné prohlídce
Volný pohyb v objektu............................................... 1 osoba / 10 m²

2. Dodržujte odstupy ve vzdálenosti minimálně 2 metry
3. Vstup do objektu je povolen pouze se zakrytými ústy a nosem pro všechny věkové kategorie od 2 let věku
4. Před vstupem do objektu je nutné použít desinfekci na ruce
5. Je omezena kapacita jednotlivých prohlídek i celková kapacita návštěvníků objektu. V případě naplnění
kapacity návštěvníků nebudou další návštěvníci do objektu vpuštěni. Komentované prohlídky lze
rezervovat online
6. Pokud je to možné plaťte bezhotovostně platební kartou
7. Návštěvník se zjevnými příznaky respiračního onemocnění nebude do objektu vpuštěn
8. Bez dodržení těchto podmínek nebude návštěvník do objektu vpuštěn, popř. může být vykázán bez
náhrady vstupného
9. Pokud není stanoveno jinak, platí v běžné otevírací době běžná výše vstupného zveřejněná našem webu
Harmonogram otevření
- Od 12. 5. 2020 budou zpřístupněny venkovní prostory hradu Hukvaldy. Prohlídka areálu bude možná
prostřednictví komentované prohlídky s průvodcem, volný pohyb návštěvníků bude kapacitně omezen.
- Od 26. 5. 2020 bude zpřístupněna kaple sv. Ondřeje, lapidárium a výstavní prostor strážnice V. hradní
brány
- kulturně společenské akce jsou do 30. 6. 2020 zrušeny bez náhrady termínu
Tato opatření jsou vypracována na základě pokynů Vlády České republiky, Ministerstva
zdravotnictví a informací Krajské hygienické stanice.
Děkujeme za pochopení, Správa hradu Hukvaldy
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