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ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
KATEŘINICE
Ve volbách do Zastupitelstva obce Kateřinice okres Nový Jičín konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018 byly
podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.
Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí
Jméno a příjmení
zvolení

1
1
1
523
332
332

Počet hlasů

Volební strana č. 1 – „Sdružení nezávislých kandidátů č. 2“
1.
2.
3.

187
162
117

Bc. Martin Havrlant
Ing. Jaroslav Obsadný
Ladislav Konečný

Volební strana č. 2 – „Sdružení nezávislých kandidátů č. l“
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Radek Novák
Petr Poloprutský
Bc. Leona Nagyová Břežná
Ing. Leona Londinová
Bc. Dalimil Novobilský
Ing. Jarmila Vaňková ml.

289
251
224
211
146
153

B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení
náhrad.

Počet hlasů

Volební strana č. 1 – „Sdružení nezávislých kandidátů č. 2“
Libuše Brožová
Tomáš Cága
Ing. Monika Tylečková
Hana Krasňanová
Aleš Kutáč
Věra Richterová
Volební strana č. 2 – „Sdružení nezávislých kandidátů č. l“
Jiří Obsadný
Michal Světlík
Radek Matěj
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95
105
60
88
92
103

152
175
141
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USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KATEŘINICE KONANÉHO DNE 31. 10. 2018
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Kateřinice v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) v platném znění.

1. ZO určuje:
a) dle § 84 odst. 2 písm. n), počet a funkce uvolněných a neuvolněných členů
zastupitelstva obce:
· uvolněný starosta obce
· jeden neuvolněný místostarosta obce
b) zapisovatelkou paní Pavlínu Borkovcovou
c) ověřovateli zápisu: ing. Jarmilu Vaňkovou a Bc. Martina Havrlanta
2. ZO volí:
podle § 84 odst. 2 písm. n)
a) do funkce starosty p. Radka Nováka, pro volební období 2018–2022
b) do funkce místostarosty p. Ladislava Konečného, pro volební období 2018 – 2022
c) do funkce předsedy kontrolního výboru ing. Leonu Londinovou
d) členy kontrolního výboru: p. Naděždu Tobolovou, p. Pavlu Onderkovou
e) do funkce předsedy finančního výboru Bc. Martina Havrlanta
f) členy finančního výboru: ing. Ludmilu Mikulkovou, p. Marii Podstavkovou, p. Věra
Richterovou, ing. Leonu Londinovou
g) do funkce předsedy výboru sociálního Bc. Leonu Nagyovou Břežnou
h) do funkce předsedy výboru pro životní prostředí ing. Jarmilu Vaňkovou ml.
i) do funkce předsedy výboru pro kulturu a školství Bc. Dalimila Novobilského
j) do funkce předsedy výboru pro přípravu investičních akcí ing. Jaroslava Obsadného
k) do funkce předsedy výboru pro sport a mládež pana Petra Poloprutského
l) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a funkce předsedy výboru
zastupitelstva obce/dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění/pro předsedy
výborů finančního, sociálního, pro přípravu investičních akcí, výboru pro sport a mládež
a výboru pro životní prostředí od 1. 11. 2018
m) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce dle nařízení vlády č.
37/2003 Sb., v platném znění od 1. 11. 2018
3. ZO schvaluje
a) zastupitelstvo obce Kateřinice schvaluje program ustavujícího zasedání:
b) dle § 84 odst. 2 písm. m) zřízení tříčlenného kontrolního a pětičlenného finančního
výboru obce
c) dle § 84 odst. 2 písm. m) zřízení výboru sociálního, výboru pro kulturu a školství,
výboru
d) pro přípravu investičních akcí, výboru pro životní prostředí, výboru pro sport a mládež
e) rozpočtové opatření obce č. 6 – úprava rozpočtu: příjmová část rozpočtu ve výši
f) 10 950 359,76 Kč. Třída 8 převod zůstatku minulých let 5 463 046 Kč a výdajová část
ve výši 16 413 405,76 Kč.
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g) termíny zasedání do konce roku 2018: 21. 11. a 12. 12
4. ZO bere na vědomí
a) složení slibu všech členů ZO podle § 69 odst. 2 zákona o obcích
b) rozpočtové opatření č. 5 - úpravu rozpočtu ze dne 27. 9. 2018
c) informace starosty obce a občanů obce
zapsala: Borkovcová P.
Radek Novák
starosta

Ladislav Konečný
místostarosta

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU KATEŘINICE

Ukončení sběru bioodpadu!
Ke dni 30. listopadu 2018 bude ukončeno možné
bioodpadu ve sběrném dvoře u hospodářské budovy obce.

ukládání

POZVÁNÍ

V sobotu 24. listopadu 2018 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 a další různé ozdoby …
Přijďte si společně vyzkoušet vyrobit něco pro potěšení a odpočinout si od
předvánočního shonu.
Je připraveno občerstvení, něco sladkého a něco pro zahřátí.
Vstupné dospělí 50 Kč, děti, senioři 20 Kč.
Vezměte děti a přijďte mezi nás.
Sál bude otevřen od 14,00hodin!!
Vydává Obec Kateřinice. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E 14194.
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V sobotu 1. prosince 2018 Vás srdečně
srde
zveme na
Vánoční
ní setkání a rozsvěcení vánočního
ního stromu od
14,00 hodin do Komunitního centra v Kateřinicích
Kateřinicích.
Vystoupí děti z MŠ Kateřinice
řinice a ZŠ Trnávka. Po vystoupení bude
rozsvěcen vánoční strom.
rom. Také bude probíhat prodej vánočních
váno ních výrobků,
výrobků prodej uzenin a
zabijačkových pochoutek a zahřát se pak můžete
m
svařákem.
A možná přijede
p
i Mikuláš? ☺

PROSBA
Pro připravovanou
řipravovanou akci „Setkání ppři výroběě vánoční
ční výzdoby“ je ttřeba
větší
tší množství jehličnanů,
jehli
, tují a dalšího materiálu. Prosíme ob
občany, kteří
uvažují o ořezu
řezu svých keřů,
ke stromů,, aby tento materiál věnovali
v
pro tuto
akci. Ti z Vás, kteří
kte se rozhodnou materiál věnovat,
ěnovat, tak Vás prosíme o
nahlášení na Obecní úřad.
ú
Posléze bude zajištěn
ěn odvoz tohoto materiálu.
Děkujeme

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Na neděli
li 16. prosince 2018 připravuje
p
avuje kulturní výbor zastupitelstva obce
Kateřinice malou slavnost – tradiční vítání občánků
č
ů do života. V letošním
roce přivítáme
ivítáme tyto malé ob
občánky:
Dne 29. 12. 2017 se manželům
manžel
Lukášovi a Martině
ě Pospíšilovým bytem
Kateřinice čp.
p. 171 narod
narodil syn Pavel Pospíšil
Dne 04. 01. 2018 se manželům
ům Tomášovi a Ev
Evě Davidovým bytem Kateřinice
Kate
čp. 223
narodil syn Mikuláš David
Dne 24. 3. 2018 se manželům
ům Michalovi a Žanetě
Žanet Světlíkovým
tlíkovým bytem Kateřinice
Kate
čp. 125
narodil syn Vít Světlík
Dne 26. 6. 2018 se manželům
ům Bohdanovi a Lence Břežným
B ežným bytem Kate
Kateřinice čp. 194
narodil syn Šimon Břežný
Dne 16. 8. 2018 se manželům
ům Lukášovi a Evě
Ev Byrtusovým bytem Kateřinice
Kateř
čp. 71
narodila dcera Stela Byrtusová
Dne 16. 10. 2018 se panu Pavlovi Stárečkovi
Stáre
a paní Kateřině
ě Nevludové bytem
Kateřinice čp. 225 narodil syn Damián
D
Stareček
Dne 30. 10. 2018 se panu Pavlovi Martinů
Martin a paní Leoně Londinové bytem Kate
Kateřinice čp.
77 narodila dcera Kateřina Martinů
Přejeme všem, aby jim děti dělaly
ělaly radost, provázelo Vás
V všechny
echny pevné zdraví, štěstí
ště a vzájemná láska.
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PŘIPRAVUJEME
V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat
uspo
akci, která by nás měla ještě o
něco více naladit na atmosféruu Vánoc. Jedná se o celorepublikovou akci
„Česko zpívá koledy“.
Po celé republice se ve středu
ředu 12. 12. 2018 úderem 18.00 hodiny rozezní písně vánoční a
zazpívat si je můžeme i v naší vesnici ve středu
edu 12. prosince v 18.00 hodin na hřišti TJ Sokol.
Jelikož je toto hudební vánoční
ční setkání ještě
ješt v plánování, tak zde nemůžeme
ůžeme uvést podrobnější
podrobn
informace - ty však budou včas
čas vyhlášeny místním rozhlasem a vyvěšeny
vyvěšeny na výv
vývěsních tabulích,
webových stránkách obce popř.
ř. na Facebooku Kate
Kateřinic.

Sportovní výbor Zastupitelstva
astupitelstva obce Kateřinice
Kate
pořádá

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

Kdy:: sobota
sobot 15. prosince 2018
Čas: registrace 8:30 - 9:00 hodin
Startovné: 100 Kč – v ceně startovného občerstvení
Kateřinice
inice hrají stolní tenis již 20 let!!

Těšíme se na Vás

BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST
ŘEJNOST
HC FEŠÁCI Kateřinice - Trnávka Vás zvou na vánoční bruslení,
bruslení
které se uskuteční na zimním stadionu v Kopřivnici
řivnici
v sobotu 29. 12. 2018 od 16.00 do 17.30 hodin. ZDARMA.

KALENDÁŘ 2019
Jak v minulém roce, tak i koncem letošního roku bude vydán kalendář
kalendá
obce Kateřinice
inice 2019, který bude distribuován do každé domácnosti.

NABÍDKA PRÁCE
POZICE: OSTRAHA

PRACOVIŠTĚ
RACOVIŠT : PLACOR MOŠNOV, PRŮMYSL
ŮMYSLOVÁ 367

Informace o pracovním místě:
ě: obsluha zařízení
za
operačního střediska,
ediska, kamerového systému,
zabezpečovacího
ovacího systému a PC, ostraha objektu, obchůzky,
obch zky, kódování, kontrola objektů
objekt kontrola osob
vstupujících do objektu, zamezení vstupu neoprávněným
neoprávn
osobám pravidelné
ravidelné obchůzky.
obchů
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Počet míst: 2
Směnnost: nepřetržitý provoz
Pracovní úvazek: zkrácený 30 hod./týdně
Mzda: 86,20 Kč
Nástup ihned.
Pracovní místo vyhrazené zaměstnavatelem pro osoby se zdravotním postižením dle par. 80 zák. č.
435/2004 Sb. (OZP)
Požadujeme: Výpis z rejstříku trestů, spolehlivost. Certifikát „Strážný“ kód profesní kvalifikace 68-008E výhodou. První kontakt pouze telefonicky, nechodit na pracoviště.
Kontakt: 800 99 11 88, 723 612 506, prace@forcorp.cz.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

V Ostravě 15. října 2018

V Kateřinickém trailu závodili běžci až Prahy či Karlových Varů
Na start sedmého ročníku Kateřinického trailu se postavilo 307 běžců z nejrůznějších částí nejen
Moravskoslezského kraje, ale i z Prahy, Plzně a dokonce i Karlových Varů. Trail se konal
uplynulou neděli v obci Kateřinice na Novojičínsku a běžci mohli vybírat z 15
závodních kategorií rozdělených dle věku účastníků. Nejmladší závodník neměl ani
dva roky, nejstarší závodnici bylo 66 let. Pořadatelé nejlepším běžcům rozdali na 52
diplomů a medailí. Díky krásnému slunnému počasí a příjemným teplotám si závod
maximálně užili nejen závodníci, ale i fandící diváci. Pořadatelem závodu byla obec
Kateřinice za podpory Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice.
Absolutním vítězem v kategorii mužů na 5750 m se stal Michal Oplt z Karlových Varů (s časem
00:21:24), který běhá za New Roll Runners. Ten si na Kateřinický trail doslova odskočil z dovolené,
kterou s partnerkou trávil na Horní Bečvě. Mezi ženami na stejně dlouhé trati jednoznačně vyhrála Lenka
Quittová z Kopřivnice (s časem 00:26:29), pro niž byl trail závodní premiérovou. V běhu na 11 500 metrů
se stali absolutními vítězi jak u mužů, tak u žen běžci z Ostravy: mužům vévodil Lukáš Reček z ATC
Ostrava s časem 00:47:27, ženám Hanka Přádková z Montura CZECH Teamu s časem 00:56:16. Ve
smíšené kategorii Ty & Já na 5750 m, která je od loňského roku novinkou a u níž je podmínkou společná
párová registrace závodníků opačného pohlaví ve věku od 13 do 100 let, vyhráli Marek Tretera a Lucie
Kalafunová (Ribanna a Vinnetou) s týmovým časem 00:49:05. V kategorii hobby v délce 3120 m, kde
soutěžili běžci všech věkových kategorií, mezi muži vyhrál sedmnáctiletý Radek Káňa z Příbora (s časem
00:12:14), z žen byla nejrychlejší teprve třináctiletá Anna Lambertová z Kateřinic (s časem 00:16:10).
Mezi dětmi ve věku od 9 do 12 let na trati dlouhé 1200 m byl mezi chlapci nejrychlejší stejně jako loni
Filip Jarolím z Ostravy-Poruby (s časem 00:04:09), z dívek Tereza Motalová z Hukvald (s časem
00:04:30). Na trati v délce 600 m mezi malými závodníky do osmi let vyhrál také stejně jako loni Michal
Mazáč z Příbora (s časem 00:02:09), mezi děvčaty Kateřina Salvová z Ostravy-Radvanic (s časem
00:02:18). Nejlepší běžci byli dle jednotlivých kategorií oceněni medailemi, diplomy, finančními a
věcnými cenami. Organizátoři během závodu rozdali na 52 medailí a diplomů. Po závodě pak na všechny
běžce čekala ještě tombola o zajímavé věcné ceny. Prosluněnou sportem nabitou nedělí slovem provázel a
bavil zkušený moderátor Jaroslav Obsadný.
„Každý rok se snažíme závodníkům zajistit co největší komfort a zázemí, aby u nás byli spokojení a opět
se k nám napřesrok vrátili. Věřím, že se nám to i letos podařilo. Ještě jednou gratuluji nejen všem
vítězům, ale i všem účastníkům, kterým se podařilo doběhnout do cíle a překonat tak sami sebe. A
divákům děkuji za super atmosféru a podporu běžců. Věřím, že si závod všichni užili a byli spokojení. Už
teď se všichni těšíme na další ročník a připravujeme pro závodníky další novinky, takže se mají opět i oni
na co těšit,“ říká na závěr za organizátory Kateřinického trailu jeho ředitel Zdeněk Borkovec.
Kompletní výsledky dle jednotlivých závodních kategorií naleznete na
https://results.onlinesystem.cz/ResultsDetail/Index/?Id=1119.
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