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Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Kateřinice konaného
dne 19. června 2019
Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů ZO, ZO je usnášeníschopné
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: ing. Leona Londinová, Bc. Dalimil Novobilský

ZO schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Rozpočtové opatření č. 2/2019: Příjmová část rozpočtu po 2. úpravě činí 9 600300,Kč, třída 8 ve výši 6 518 801,-Kč, výdajová část rozpočtu ve výši 16 119 101,-Kč.
Poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce ve výši jedné měsíční odměny starosty
obce za mimořádný rozsah výkonu vedení investičních akcí
Účetní závěrku obce Kateřinice za rok 2018 /příloha č. 1
Účetní závěrku PO Mateřská škola za rok 2018 /příloha č. 2
Závěrečný účet obce Kateřinice za rok 2018 - zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s
celoročním hospodařením obce za rok 2018 bez výhrad. Zisk PO MŠ bude převeden do
rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Kateřinice.
Dar SH ČMS-SDH Klimkovice družstvu mladých hasičů na činnost
výši 2000,-Kč

7.
8.

Dar Městu Nový Jičín ve výši 5 000,-Kč na odlehčovací službu seniorů
Dar JPO V Kateřinice na činnost ve výši 10 000,-Kč

9.
10.

Vyřazení majetku obce Kateřinice dle likvidačního protokolu
Termíny zasedání na další období: 26.8., 25.9.

ZO neschvaluje
1. Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
z.s.

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 31. 5. 2019
Zprávu o provedené kontrole v PO MŠ Kateřinice za rok 2018
Závěrečný účet DSO Region Poodří za rok 2018
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Informace kulturního výboru
Informace starosty

Zapsal: Borkovcová Pavlína
Starosta obce
Místostarosta obce
Radek Novák
Ladislav Konečný


Informace Základní školy
Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 proběhne v Základní škole Trnávka i v Základní
škole v Petřvaldě v pondělí 2.9.2019 v 8,00 hodin.
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Informace Obecního úřadu
Poplatek za odpad
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) byl stanoven v naší obci
Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2018, o místních poplatcích pro rok 2019 ve výši
450,- Kč za osobu/rok.

Splatnost 2. poloviny poplatku je 30. září 2019.
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.
Platba složenkou, která Vám přijde poštou (pouze u rekreačních objektů).


Očkování a čipování psů
V sobotu dne 21.9.2019 proběhne v ranních hodinách (čas bude upřesněn) na parkovišti u
Moravan a.s. v obci Kateřinice očkování psů proti vzteklině za cenu 130,- Kč a také čipování psů za
cenu cca 500,- Kč. Od 1.1.2020 platí pro majitelé psů povinné čipování psů. Zájemci si tedy mohou
v rámci tohoto očkování nechat psa zároveň očipovat za cenu cca 500,- Kč.
Zájemci o toto čipování musí předem na obecní úřad nahlásit, že o tuto službu budou mít zájem a
čip si předem na obecním úřadě objednat !


Skauti z Kopřivnice se pustili do opravy fary v Trnávce
Dlouhodobým problémem skautů a mládežnických organizací v našem okolí bývá nedostatek
volného prostoru pro vzdělávací a zážitkové akce. Proto se skauti z Kopřivnice rozhodli pro opravu
nevyužité fary v Trnávce. Díky obcím Kateřinice a Trnávka má již fara vyměněná okna. Čeká nás
však ještě plno práce, zejména oprava podlah, vytápění a střechy. Celkový rozpočet na opravu
vychází na 1,5 milionu korun. Budeme rádi za jakoukoliv finanční či jinou podporu. V případě
zájmu se na nás neváhejte obrátit. Skauti z Kopřivnice +420 605 455 727
Prezentaci si můžete prohlédnout na odkaze:
https://docs.google.com/presentation/d/1g5MjW8lITKYewUyUPW2uX-6d68c6sJ-1AnMh7he-kE/edit?usp=sharing



„DOMA – TÝDEN PRO MOBILNÍ HOSPICE“


Od 7. do 13. října proběhne 3. ročník kampaně „DOMA. Týden pro mobilní hospice“,
do kterého se letos zapojí 21 mobilních hospiců po celé ČR.
Mobilní hospic Strom života
Mobilní hospic Strom života je nestátní nezisková organizace, která poskytuje specializovanou paliativní
péči nevyléčitelně nemocným pacientům, pomoc v péči osobám blízkým, pomoc pozůstalým.
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Lidsky: jsme podanou rukou těm, kteří se rozhodnou zůstat se svým nejbližším do poslední chvíle ve
známém domácím prostředí, mezi věcmi, které nás celý život obklopují a provází.
Díky Vaší podpoře můžeme naplňovat naše poslání. Děkujeme.
Číslo účtu pro zasílání darů: 3925391369/0800
Jsme Mobilní hospic Strom života a jsme připraveni pomoci i Vám.
V případě potřeby: volejte 553 038 016, informace hledejte: www.zivotastrom.cz

Informace Mobilního hospice Ondrášek o.p.s.
Jsme Mobilní hospic Ondrášek a doprovázíme nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v poslední fázi jejich
nemoci. Bezplatně pečujeme o pacienty i jejich rodiny tak, aby umírající mohl zůstat doma mezi svými
blízkými až do konce. Každý den vyjíždí naši lékaři a zdravotní sestry k pacientům domů. Pomocnou ruku
podávají také sociální pracovnice, psychologové i duchovní. Pro naše pacienty jsme k dispozici 24 hodin
denně. Působíme v Ostravě a okolí do 30 km pro dospělé a v celém Moravskoslezském kraji pro děti.
Provozujeme ambulanci paliativní medicíny, dětský denní hospicový stacionář a odbornou knihovnu.
Nebojte se nás v případě potřeby kontaktovat: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, 700 30
Ostrava-Zábřeh. Tel.: 727 805 329, 603 566 336. Více informací naleznete také na www.mhondrasek.cz.
Bc. Ivana Bereková, vrchní sestra MHO a Ing. Jana Pastrňáková, fundraiser MHO


Informace POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie moravskoslezského kraje

„Bezpečně do školy“
Letní prázdniny jsou v plném proudu, ale nebude trvat dlouho a děti opět usednou do školních lavic.
Obzvlášť pro prvňáčky či děti, které začnou do školy chodit samy bez doprovodu dospělé osoby, bude září
významným obdobím. Na začátku nového školního roku bývají děti plné zážitků, které o prázdninách zažily
a jejich myšlenky se ubírají k předešlým dnům volna. Je však potřeba, aby i přes to nezapomínaly na svou
bezpečnost, byly po cestě do školy opatrné a vyhnuly se případnému nebezpečí. V tom hrají důležitou roli
rodiče, kteří by neměli začátek školního roku podcenit a již ke konci prázdnin své potomky na nástup do
školy z pohledu bezpečnosti postupně připravovat. Pravidla bezpečnosti je samozřejmě potřeba připomenout
i starším žákům, kteří by je už měli znát, ale především je potřeba je naučit malé školáky.
Důležité je, aby se děti uměly bezpečně pohybovat v silničním provozu. Pokud jste i vy rodičem malého
školáka, opakovaně s ním projděte celou trasu do školy, ale i ostatní cesty, po kterých se bude samo
pohybovat například z důvodu návštěvy zájmových kroužků. Při této příležitosti dětem ukažte bezpečná
místa pro přecházení vozovky a vysvětlete jim základní zásady bezpečného přecházení. Dítě musí vědět, že
nesmí vstupovat do vozovky před tím, než se pořádně rozhlédne na obě strany a přesvědčí se, že je přejití
bezpečné. V případě přijíždějícího vozidla by mělo dítě s řidičem navázat oční kontakt a až se ubezpečí, že
jej řidič skutečně pouští, rychle přejít na druhou stranu. Naučte malé školáky dopravní značky, které se po
cestě do školy vyskytují, a přesvědčte se, že znají úlohu semaforu a ovládají význam jednotlivých
barevných signálů. Kamkoliv s nimi půjdete, buďte jim příkladem! Pokud vidí například přecházení na
červenou, mohou to považovat za správné, což pro ně může být velice nebezpečné. Dbejte na to, aby dítě
bylo při pohybu v silničním provozu dobře vidět i za snížené viditelnosti. V dnešní době je k sehnání
nespočet reflexních předmětů, díky kterým lze zvýšit viditelnost za špatných podmínek až na 200 metrů.
Pořiďte svému dítěti například reflexní pásek či přívěšek, který můžete zavěsit třeba na školní aktovku.
Zvýšíte tak jeho bezpečnost a navíc bude mít z reflexního předmětu radost. Dětem dále připomeňte, že
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nemají komunikovat s cizími lidmi, brát si od nich žádné předměty a už vůbec ne s nimi někam chodit či
k nim nastupovat do auta. Bohužel lidé se špatnými úmysly mohou použít k získání jejich důvěry různé
smyšlené legendy. I na tuto možnou situaci děti připravte a zdůrazněte, že k cizím lidem musí přistupovat
obezřetně a nesmí uvěřit všemu, co říkají nebo jim například slibují.
Nezbývá než dětem popřát krásný zbytek letních prázdnit a šťastné vykročení do nového školního roku.
nprap. Mgr. Darina Knižátková vrchní inspektor


Fotbal - Kateřinická mládež v sezóně 2018/2019
Ve fotbalové sezóně 2018/2019 Kateřinická mládež zápolila v okresních soutěžích Novojičínska
v kategoriích starší přípravky a mladších žáků.
Družstvo starší přípravky pod vedením Michala Nagyho a Romana Muchy odehrálo během sezóny x
utkání, ve kterých bohužel nepoznalo radost z vítězství. Výsledky a umístění bylo převážně ovlivněno
složením mužstva. Z důvodu malého počtu hráčů, kteří věkově patří do kategorie starší přípravky, muselo
být družstvo doplněno hráči podstatně mladšími, a tudíž mělo problém výkonnostně se vyrovnat ostatním
družstvům v soutěži.
Družstvo mladších žáků, které vedli trenéři Michal Světlík a Radek Novák vstupovalo do sezóny
2018/2019, dle mínění trenérů, s velkými ambicemi na přední umístění v tabulce okresní soutěže
Novojičínska. Letní příprava byla ovlivněna prázdninami, ale i přesto se vstup do sezóny povedl. Soutěž
mladších žáku se hrála tříkolovým systémem. V konkurenci mužstev Petřvaldu, Libhoště, Nového Jičína B,
Hodslavic, Bludovic, Bartošovic a Rybí mužstvo Kateřinic v podzimní části z 11 zápasu jednou prohrálo,
jednou remizovalo a devětkrát odcházelo z hřiště s vítězným pokřikem.
V zimním období se mladší žáci zúčastnili krajské zimní ligy, která se odehrála v hale v Brušperku. Každé
mužstvo odehrálo pět turnajů po šesti družstvech. V konkurenci 30-ti týmů obsadili naši mladší žáci
konečnou třináctou příčku a porazili mj. tým Poruby, Havířova, Frenštátu, Frýdku -Místku B i Fryčovic.
V jarní části sezóny pak tým ve složení Matouš Rejlek (Trnávka), Tadeáš Světlík, Jan Kriške (Příbor),
Ondřej Dostál, Vojtěch Plandor (Hájov), Michal Svatoš (Hájov), Jan Matula (Hájov ), Matěj Sýkora, Tadeáš
Novák, Filip Onderek, Oliver Seidler (Trnávka) a Petr Ožana (Trnávka) pokračoval ve vítězném tažení
v okresním přeboru. Zvítězil ve všech deseti zápasech a s náskokem dvaceti bodů ovládl svou skupinu.
Nejlepšími střelci týmu byli Matěj Sýkora – 28gólu, Tadeáš Novák a Michal Svatoš – 23 gólů. V posledních
zápasech dostali důvěru trenérů na základě výkonu i někteří hráči starší přípravky, aby se „oťukali“ mezi
staršími kluky – Marek Svatoš (Hájov), Přemysl Dostál a Tobiáš Mucha. Ne vždy ovšem byli trenéři
spokojeni s předvedenou hrou, ale mužstvo splnilo předpoklady a ambice trenérů před sezónou. Velmi
kladně byl tým hodnocen i trenéry a vedoucími ostatních mužstvech s přístupem a vystupováním před,
během i po utkáních.
Družstvo
Záp. + 0 - Skóre Body
1 Kateřinice
21 19 1 1 130:30 58
2 Nový Jičín B
21 12 2 7 103:78 38
3 Petřvald na Moravě 21 11 1 9 94:89 34
4 Hodslavice
21 10 3 8 85:86 33
5 Rybí
21 9 1 11 67:86 28
6 Libhošť
21 8 1 12 90:108 25
7 Bludovice
21 6 2 13 38:70 20
21 3 1 17 68:128 10
8 Bartošovice
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Pozvání
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Soutěž



Informace Českého rozhlasu – „Křížem krajem“
Hlídka Českého rozhlasu Ostrava projíždí křížem krajem a v pátek 23.srpna zastaví i v naší
obci. V čase 13:50 - 14:20 přijďte k rozhlasovému autu, které bude parkovat u Jednoty, a zasoutěžte
si o čtyřiadvacet půllitrů piva Radegast! Každý, kdo se za rozhlasovou hlídkou v čele s redaktorkou
Romanou Kubicovou přijde podívat, dostane hned na místě drobný dárek Českého rozhlasu
Ostrava. A pozor, na konci týdne navíc proběhne losování o vítěze dvou vstupenek na Galakoncert
k 90 letům Českého rozhlasu Ostrava s hvězdou Marií Rottrovou!
Tak nezapomeňte, už tento pátek ve 13:50 - 14:20.


Kopaná
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Reklama
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