Zasedání obecního zastupitelstva
č. 17
20. 4. 2016
Usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 viz příloha.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti:0.
Zdrželi se:0

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje žádost SPZ o.s. o povolení konání akcí v roce
2016 na hřišti v Kameničné.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti:0.
Zdrželi se:0

3.
3/1
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3/3

3/4

3/5

3/6

3/7

3/8

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje záměr oprav střechy budovy čp. 33
obecního úřadu v Kameničné a budovy čp. 72 bývalé školy v Kameničné.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje záměr opravy obecní komunikace č.
1395 v katastrálním území Kameničná.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje žádost Obecní knihovny v Kameničné
o pronájem školy a přilehlých prostor z důvodu pořádání přívesnického tábora v Kameničné
v době od 1.8.2016 – 5.8.2016.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje záměr pronájmu části pozemku
parcelní č. 1639 a budovy parcelní č. st. 162 v katastrálním území Kameničná.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:1.
Zdrželi se:0.
Zastupitelstvo obce Kameničná stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření do výše 50 000,-Kč, plné znění viz příloha.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje zapojení obce Kameničná do spolufinancování
projektu Žijeme spolu, jehož vedoucím partnerem je Sdružení obcí Orlicko a to :
a)
na spolufinancování nákladů na přípravu žádosti o poskytnutí dotace v roce 2016
na projekt Žijeme spolu ve výši 1 105,-Kč.
b)
v případě schválení dotace na spolufinancování realizace projektu ve výši 7 271,Kč, splatného v rovnoměrných splátkách v letech 2017-2019.
Výsledek hlasování: Pro:4.
Proti:2.
Zdrželi se:1.
Zastupitelstvo obce Kameničná ustanovilo na místo pracovníka „údržby veřejných
prostranství a zeleně“ s místem výkonu práce v Kameničné pana Jana Krejsu a v případě jeho
nepřítomnosti pana Jana Lhotáka.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje žádost společnosti Domácí hospic
Setkání, o.p.s. o dotaci z rozpočtu obce v požadované výši 3 000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

č. 18
23. 5. 2016
Usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo účetní závěrku obce Kameničná za rok 2015 a tuto schvaluje.
Výsledek hlasování: Pro: 6.
Proti:0.
Zdrželi se:0

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Kameničná za rok 2015 a Závěrečný účet obce Kameničná za rok 2015 a tyto schvaluje s výrokem bez
výhrad.

3.

4.

Výsledek hlasování: Pro: 6.
Proti:0.
Zdrželi se:0
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo účetní závěrku Mateřské školy Kameničná za rok 2015 a tuto
schvaluje.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace z programu
Podpora pořízení územních plánů mezi Pardubickým krajem a Obcí Kameničnou, zastupitelstvo obce
Kameničná tento
návrh smlouvy schvaluje a pověřuje starostu obce Ing. Milana Sklenáře podpisem
uvedené smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

5.
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Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova mezi Pardubickým krajem a Obcí Kameničnou, zastupitelstvo obce
Kameničná tento návrh smlouvy schvaluje a pověřuje starostu obce Ing. Milana Sklenáře
podpisem uvedené smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo bezpečnostní situaci v úseku silnice parc. č. 1964
ve vlastnictví Pardubického kraje v katastrálním území Kameničná a souvisejících pozemků
včetně křižovatky, kde v souvislosti se stále zvyšujícím se silničním provozem, nepřehledností
daného úseku a neexistencí chodníku nebo jiného bezpečnostního opatření, dochází k
bezprostřednímu ohrožení chodců, převážně dětí docházejících k tamní autobusové zastávce,
odkud cestují do škol v okolí.
V souvislosti se shora uvedeným zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje záměr provedení
úprav uvedeného úseku, tak aby nedocházelo k ohrožení osob silničním provozem a pověřuje
za Obec Kameničnou dále v jednání s dotčenými orgány starostu obce Ing. Milana Sklenáře a
místostarostu obce pana Lukáše Jirčíka.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtové změny č. 2 a č. 3 viz přílohy.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost Klubu Radost o finanční podporu na jejich
činnost, kdy zastupitelstvo obce Kameničná poskytnutí finanční podpory jmenovanému klubu
neschvaluje.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí opakovanou žádost o opravu obecní
komunikace pana Rudolfa Koukola.
Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí žádost paní Terezy Leitnerové o pronájem
parcely č. 1639 a budovy parc. č. st. 162 oboje v katastrálním území Kameničná.

5/7

5/8

Zastupitelstvo obce Kameničná v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, deleguje Ing. Milana Sklenáře jako
zástupce obce Kameničná, která je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí, a. s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, IČ: 48173398, na
řádnou valnou hromadu, konanou v sídle společnosti dne 28. 06. 2016.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Výměna střešní krytiny na budově Obecního úřadu Kameničná čp. 33 a
budově bývalé školy čp. 72.“
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

Upozornění na místní poplatky za rok 2016
Upozorňujeme občany obce Kameničná, že k 30. 6. 2016 jsou splatné místní poplatky.
Za odpad:

občan
500,- Kč
děti,studující,důchodci na 70 let
300,- Kč
chalupy
500,- Kč
pes
100,- Kč
místní zpravodaj/6x/
60,- Kč
Poplatky lze platit na obci v úřední dny pondělí a středa nebo na účet č. 15227-611/0100,
var. symbol - číslo domu.
Jaromíra Veverková

Komunální odpad
Poplatky za svoz komunálního odpadu a nájemné za hrobová místa uhraďte do 30. 6. 2016
na Obecním úřadě v Kameničné v úředních hodinách pondělí a středa 15 – 19 hodin.

Obtěžováni hlukem
Obecní úřad v Kameničné v poslední době zaregistroval několik dotazů ohledně možnosti
omezení hluku hlavně o víkendech a ve sváteční dny. Za obecní úřad sdělujeme, že v současné době
v obci Kameničná není zřízen žádný právní předpis nebo obecní vyhláška, který by upravoval práce
v kterýkoli den, při kterých vzniká nadměrný hluk například řezáním dřeva na okružní pile, motorovou
pilou nebo používáním křovinořezů, travních motorových sekaček a jiných strojů tvořících nadměrný
hluk.
Na základě výše uvedeného a v neposlední řadě zdravého rozumu by si každý občan měl
uvědomit, zda třeba právě v neděli a ve svátky neobtěžuje nadměrným hlukem při práci své sousedy,
zda se tato činnost skutečně nedá odložit na jiný vhodnější den nebo čas.
Případné dotazy nebo nejasnosti k dané problematice rádi zodpovíme na Obecním úřadě
v úředních hodinách.
Děkujeme.

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci červnu a červenci oslaví významné
životní jubileum.
STANISLAV STÁREK
MILOŠ KALOUS

70 let
60 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Co nás čeká
25.6.
26.6.
7.7.
1. – 5. 8.
20.8.
6.8.
27.8.

Setkání důchodců od 14hod
Výlet na kolách a kácení máje od 14hod
Výlet na paintbal do Týniště
Přívesnický tábor v Kameničné
Dračí lodě v Pastvinách (zájemci hlaste se u Mrklovských)
Rocková zábava na hřišti
Dětský den na hřišti

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
25.3. – uspořádána beseda manželů Skalických v sále,kteří vyprávěli o svých zážitcích z
cestování po Vietnamu a Srí Lance. Zúčastnilo se asi 80 lidí, pil se srílanský čaj, vietnamská káva
speciálně připravovaná a kamenské pivo od Pepy Kalouse. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude
použit na úpravy hřiště.
2.4. – uspořádán tradiční Country bál s kapelou Kalumet. Přišlo 108 platících, převážně
přespolní. Naše děvčata Country energies nezklamala a předvedla opět originální předtančení pod
vedením Jitky Rolečkové, na které pružně zareagovali hudebníci, vytáhli bodovací kartičky a náležitě
vystoupení kladně ohodnotili. A rovněž si nezapomněli všimnout krátkého vstupu koně /T. Aulich a
J.Kratochvílová/, které k obecnému veselí okomentovali též. Nově jsme zkusili pro pobavení soutěž v
hodu kostkou. Hra spočívala v tom, že si každý zvolil, kolik nahází třemi hody a pak třikrát hodil. Kdo se
strefil, postupoval do finále. Finalistů jsme měli celkem 14 ze 110 účastníků a absolutním vítězem se
stala Eva Kotyzová. Soutěže se ujala Monika Kalousová. V tombole /rovnala Š.Grofová ,V.Sklenářová/
jsme měli 2tis. losů /ruličkovala Š. Matyášová/, z toho 247 výherních /přispěvovatelům moc
děkujeme/.
Ohnivou vodu nalévala L. Stehlíková s I. Černou, jídlo vydávaly B.Tomanová, M.Václavíková ,
M.Čáslavková, chmelový mok točili T.Aulich a P. Kacálek, v šatně drželi službu J.Grund a J.Toman, u
pokladny seděly M. Hovadová a M.Cimrová . Všem,kteří pomáhali děkujeme a těšíme se na další
ročník, který bude snad stejně tak úspěšný jako letošní.
Připravujeme :
* v neděli 26. 6. ve 14 hod. výlet na kolách spojený s kácením máje a občerstvením na hřišti. Ve
vývěsce budou včas uvedeny bližší informace jako trasa apod.

O prázdninách rozjedem opět pátky na hřišti – sledujte vývěsku
* v sobotu 27. 8. dětský den
Příjemné prázdniny přeje za TJ Sokol Jana Kratochvílová

Sbor dobrovolných hasičů Kameničná
HASIČSKÉ ZÁVODY
Dne 21.5.2016 se opět jako každý rok konala okrsková soutěž v požárním sportu, pro letošek
pořádaná obcí Dlouhoňovice, a to na tamním fotbalovém hřišti. Zahájilo se nástupem všech 22.-ti
družstev z pěti obcí (26. okrsek). Náš sbor jako už loni sestavil pět družstev v následujícím složení:
ŽENY I. - vel. Aulichová Tereza - strojník, Beranová Erika - pravý proud, Kotyzová Karolína hadice B, Kotyzová Lucie - savice, Kotyzová Simona - koš, Mrklovská Dana - levý proud a Trejtnarová
Kamila – troják
ŽENY I. - vel. Kalousová Monika - strojník, Aulichová Kateřina - troják, Kacálková Daniela savice, Kalousová Romana - levý proud, Kratochvílová Jana - koš, Krejsová Aneta - hadice B a
Štěpánková Pavlína - pravý proud.
ŽENY II. - vel. Kratochvílová Jana - levý proud, Cimrová Marie - strojník, Dufková Šárka - pravý
proud, Kalousová Jaroslava - savice, Kotyzová Tereza - troják, Pecháčková Hana - koš a Veverková
Petra - hadice B.
MUŽI I - vel. Krejsa Jan - hadice B, Bednář Filip -koš, Jirčík Zdeněk - pravý proud, Kacálek
Michal - strojník, Krejsa Jakub - troják, Procházka Ondřej - levý proud a Trejtnar Vojtěch - savice.
MUŽI II. - vel. Aulich Tomáš - koš, Kalous Vladimír - pravý proud, Kotyza Vladimír ml. - levý
proud, Kotyza Vladimír st. - savice, Štantejský Milan - hadice B, Václavek David - troják a Veverka Jiří strojník.
Útoky pro nás byly zahájeny poněkud hekticky. Jelikož se pořádajícímu sboru z Dlouhoňovic
nepodařilo nastartovat jejich nadupaný stroj, byly jsme vyzváni k útokům my. Zahajovaly tedy ženy I.
vel. Kalousové, kterým bohužel při útoku praskla vnitřní výplň hadice B a tak dosáhly času nejhoršího
48,78. Poté přišly na řadu Ženy I. vel. Aulichové, kterých se bohužel smůla také chytla a při útoku se
jim rozpojily dva spoje na hadicích. I přesto dosáhly času 45,04.
Reputaci jsme si napravily na štafetách, kde si medaili za 2. místo odnesla Erika Beranová s
časem 23,40 a za 3. místo Aneta Krejsová se stejným časem 23,40. O jejich umístění rozhodly časy z
druhých pokusů. Dále následovaly 5. umístění Dany Mrklovské 23,80, 6. místo Moniky Kalousové
24,20, 7. místo Romany Kalousové 24,30, 12. místo Pavlíny Štěpánkové 25,25, 13. místo Kamily
Trejtnarové 26,48 a 17. místo Terezy Aulichové 27,18. To jsou naše čtyři nejlepší časy z každého
družstva, které se počítají do závodů, a tak nás štafety vytáhly na 3. místo družstvo M. Kalousové a 4.
místo družstvo T. Aulichové. Z celkového počtu 5.ti družstev žen I.
Naše Ženy II. na útoku zazářily a čas měly nejlepší 26,44. To samozřejmě znamenalo úžasné 1.
místo z 5.ti družstev žen II.

Našim mladším Mužům I. se letos útok také zdařil a dosáhli času 27,35. Na štafetách si ale tak
dobře nevedli na 11. místě skončil Filip Bednář čas 25,00, na12. místě Vojta Trejtnar s časem 25,20, na
15. místě Michal Kacálek čas 26,59 a na 16. místě Zdeněk Jirčík s časem 27,00. I přes celkové čtvrté
místo ze štafet jim skvělý výkon při útoku zajistil nejcennější zlatý pohár za 1. místo z 5.ti družstev
mužů I.
I Muži II. předvedli hladký průběh útoku a nakonec z toho bylo krásné 2. místo s časem 30,56.
Z celkového počtu 7. družstev mužů II.
Jako rozhodčí byli letos vysláni Grof Lukáš a Roleček Miroslav. Nechyběla pořadová příprava,
kterou jsme také zvládli. Nechybělo občerstvení a večer ani reprodukovaná hudba. Bylo nádherné
počasí a sluníčko vydrželo svítit celé závody, a tak se tento den vydařil. Domů jsme přijížděli ve
večerních hodinách s největším množstvím pohárů na vesnici. Díky patří všem závodníkům, ale také
všem fanouškům, kteří nás přijeli podpořit.
Kalousová Monika
Okresní kolo hry PLAMEN v Mladkově
Ve dnech 27.5. – 28.5.proběhlo okresní kolo soutěže mladých hasičů v Mladkově- hra Plamen,
kterého se zúčastnil i kolektiv mladých hasičů z Kameničné. Za kategorii mladší- Jakub Brokeš, Boris
Berky, Eva Holubářová, Anna Kaplanová, Aleš Kaplan, Jan Leitner, Šimon Pecháček, Eliška Veverková,
Vojtěch Veverka, Filip Václavek a Viktorie Kalousová, která se bohužel pro nemoc nemohla zúčastnit.
Za kategorii starší- Vítězslav Beran, Tereza Brokešová, Anna Holubářová, Martin Holubář,
Kateřina Kalousová, Vladimír Kalous, Zdeňka Kalousová, Daniel Leitner, Magda Mrklovská, Nela
Pecháčková, Karolína Rolečková, Pavlína Rolečková a Benjamin Oravec.
Letošní ročník byl zcela výjimečný tím, že nebyly zapotřebí pláštěnky, spíše opalovací krémy.
Sluníčko pálilo, teplota stoupala, ale i s touto nepřízní se děti vypořádaly. Mladší vybojovali 23.místo z
39 družstev a starší 18.místo z 38 družstev. Všem patří velký dík za podané výkony.
Na tuto soutěž je připravily- Jaroslava Kalousová, Lucka Kotyzová, Hanka Pecháčková, Šárka
Grofová, Aneta Krejsová, Dana Mrklovská, Simona Kotyzová a Kamila Trejtnarová. Dopravu tam i zpět
a výpomoc na soutěži zajistil Tomáš Aulich, kterého v roli rozhodčího zastoupil Vladimír Kotyza ml.
Naše batohy, stany a nářadí potřebné k soutěžím nám dopravil Martin Brokeš a po oba dny
byl nápomocen, za což mu tímto moc děkujeme. Nezbývá než si přát, abychom i v dalších ročnících
měli tolik skvělých pomocníků a i to sluníčko na obloze.
Na závěr musím poděkovat vedoucím, instruktorům a samozřejmě soutěžícím, popřát jim
pevné zdraví a mnoho úspěchů při jejich činnosti.
Jaroslava Kalousová

Klub žen z. s.
V sobotu dne 30.4.2016 Klub žen Kameničná z.s. pro Vás ve spolupráci s HZS Kameničná připravil
tradiční pálení Čarodějnic, které proběhlo na hřišti v Kameničné. Mladí hasiči pod dohledem
zkušených pro Vás připravili skvostnou hranici, jejíž výška hravě přesáhla dva metry. Danča Mrklovská
na mou výslovnou žádost vytvořila skvělou čarodějnici, kterou jsme mohli obětovat. A Klub žen zajistil
soutěže pro všechny mladé čaroděje a čarodějky. Po absolvování těchto soutěží bylo každé dítko
odměněno drobnou sladkostí, leteckým průkazem a hračkou, které nám mimo jiné pomohla
zainvestovat obec Kameničná, za což moc děkujeme. Dále jsme pro všechny návštěvníky akce zajistili

drobné občerstvení. U obsluhy jste mohli potkat Janču Mrklovskou, Barču Brokešovou, Šárku
Dufkovou, Víťu Berana a Káťu Kalousovou. Opékání párků a špekáčku sklidilo velký ohlas.
Byly jsme vybaveni dostatečným množstvím všeho, až na pivo. Vzhledem k tomu, že jsme
spoléhaly na předpověď počasí, která hlásila opravdu zimu a deštivo, nebyl předpoklad, že bude
taková chuť. Tímto bych se Vám chtěla omluvit i za celý výbor Klubu žen Kameničná, že k této
nepříjemnosti došlo, a že tím pádem došlo i k oprávněnému rozhořčení některých návštěvníků. Pro
příště se opravdu poučíme z této chyby a budeme se snažit, aby se to již neopakovalo.
Při této příležitosti se nám jako každý rok podařilo s hrstkou silných mužů postavit Májku. Museli
zabrat, ale šlo to. Obdivovat ji můžete jak jinak než na hřišti. Hranici s čarodějnicí jsme pod hasičským
dohledem zapálili kolem 19. hodiny, aby si ji užili i ti nemenší z nás. Podívaná to byla skvělá a aspoň
jsme se pořádně ohřáli. Po setmění jsme děti odměnili super svítícími brýlemi, takže se nemohlo stát,
že by se některé z nich zatoulalo. Další skvělou akcí byla večerní šipkovaná, kterou mimo jiné
pomáhala zajistit Šárka Grofová. Trasa byla označená šipkami a na každém stanovišti byl úkol, nebo
otázka, kterou se skupinka statečných snažila splnit. Váš ohlas nás velice těšil a děkujeme za něj.
Další akcí, kterou připravujeme ve spolupráci s TJ SOKOL Kameničná je dětský den na konci
prázdnin.
Za Klub žen Kameničná z.s. Aneta Krejsová

Z knihovny
Knihovna stále zadává knížky do systému a vy se na ně můžete podívat. Najdete je na
webových stránkách www.knihovna-uo.cz, kde jsou katalogy knihoven regionu Ústí nad Orlicí. Pokud
máte zálusk na nějakou knihu, může se předem podívat, zda ji v knihovně máme, nebo ne. Do
systému se ale nezadávají nové knihy zapůjčené ze Žamberka, takže vždy bude lepší se zeptat osobně
v knihovně.
Prázdniny se pomalu blíží a naše ratolesti si začínají plánovat, co budou dělat o prázdninách.
Jako oslava ukončení školního roku tedy určitě nebude na škodu nějaká ta akce.
Všechny příznivce adrenalinu tedy srdečně zvu na třetí návštěvu paintbalu v Týništi nad Orlicí
dne 7. 7. 2016. Zájemci hlaste se v knihovně nebo na tel 603 116 371 u Jitky Rolečkové nejpozději do
4. 7. 2016 abychom měli nachystanou výbavu a nemuseli po sobě házet šišky.
Za knihovnu Jitka Rolečková

Odpolední káva pokračuje 1x za čtrnáct dní každou sudou středu od 16:00 hodin ve škole.

Uzávěrka příštího čísla bude 30. 7. 2016
Náměty a připomínky zasílejte na
jitkaroleckova@seznam.cz

