

 Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo:21
Datum:27.12.2012
Usnesení:
1.
2.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí přípravu rozpočtu obce na rok 2013.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje navýšení rozpočtu MŠ Kameničná na rok 2012 o 10 000,- Kč.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtovou změnu č.5/2012, která je přílohou zápisu.

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje záměr obce uzavřít směnnou smlouvu mezi obcí Kameničná a
panem Milošem a Blahomilem Hovadem, směna p.p.č. 273/22 o výměře 200 m2 a p.p.č. 580/53 o výměře 111
m2 v k.ú. Kameničná za obecní p.p.č. 579/1 o výměře 151 m2. v k.ú. Kameničná s doplatkem rozdílu smluvní
ceny pozemků 40,- Kč za m2. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.

5.

Různé:

5.1.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Rozpočtový výhled roku 2013 – 2017.

5.2.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro
měsíc leden a únor roku 2013 ve výši max. 1/12 výdajů dle upraveného rozpočtu
roku 2012.

5.3.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí inventarizaci majetku k 31.12.2012.

5.4.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí žádost o dotaci na hasiče
k 21.12.2012.

5.5.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí kolaudaci kanalizace 4 RD
Kameničná a Kulturní s sportovní zázemí na hřišti.



Obecní úřad informuje: 
Místní poplatky v roce 2013
Od 1.1.2013 platí v naší obci nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
SAZBA POPLATKU za jednoho poplatníka a kalendářní rok činí :
a)

fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, které byla udělena mezinárodní ochrana podle
zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců: 500 Kč.

b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu: 500 Kč.

Úlevy od poplatku mají pouze děti a studující do 26 let věku a to 200 Kč.
Za Zpravodaj budeme vybírat opět 60 Kč na celý rok.
Splatnost poplatku je do 30.6.2013
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Obecní úřad v Kameničné
a
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro
občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
2
 Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
 Peří, péřové přikrývky a polštáře




VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :

dne: v pátek 15.3.2013 od 15:00 do 17:00 hodin
a v sobotu 16.3.2013 od 9:00 do 11:00
místo:

Sál obce u Veverků
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203

MAS

ORLICKO V ROCE 2013
V letošním roce zahajuje Místní akční skupina ORLICKO již sedmý rok své činnosti v oblasti rozvoje regionů.
Některé aktivity v letošním roce budou stejné, jako v roce 2012, letošní rok však přinese i mnoho nových
projektů a především také výzev a to jak pro MAS ORLICKO, tak pro obce, organizace, podnikatele i občany v
jejím území.

Tak jaký tedy bude rok 2013?
POSLEDNÍ VÝZVA „STARÉHO“ DOTAČNÍHO OBDOBÍ JE PŘED NÁMI
V letošním roce bude vyhlášena poslední, v pořadí sedmá, výzva k předkládání žádostí o dotaci z programu LEADER
2007 – 2013. Prostředky ve výši bezmála 60 000 000 korun, přidělené MAS ORLICKO v roce 2009 tak budou defi
nativně rozděleny. Doposud z nich bylo podpořeno více než 100 projektů na území MAS ORLICKO. Příjem žádostí
do poslední plánované výzvy s alokací více než 9 mil. korun proběhne v letošním roce již na konci měsíce dubna a
proto vyzýváme žadatele z řad podnikatelů i neziskových organizací, aby své projekty začali připravovat co
nejdříve! Informace o podporovaných aktivitách a vhodných žadatelích naleznete na webových stránkách v sekci
„DOTACE / Kdy a jak žádat?“ POZOR: tato výzva není vyhlášena pro žadatele z přidružených území. Více informací
Vám podá kancelář MAS!
NOVÉ DOTAČNÍ OBDOBÍ STARTUJE …DO ROZHODOVÁNÍ O SVÉM REGIONU SE ZAPOJTE I VY!
Stejně jako všechny ostatní místní akční skupiny v České republice stojíme i my před startem nového dotačního
období let 2014 – 2020, které by mělo přinést mnohem víc kompetencí, finančních prostředků i možností do rukou
místních
akčních skupin. Abychom uspěli a mohli i do budoucna pokračovat v práci na poli rozvoje regionů, připravujeme se
již nyní. K hlavním a nejnutnějším pracím nyní patří příprava strategie – tedy dokumentu, ve kterém shrneme
informace o našem území a jeho potřebách. Pro její úspěšné zpracování je pro nás důležitý názor všech občanů,
podnikatelů, neziskových organizací i dalších subjektů z území MAS. Za tímto účelem jsme na našich webových
stránkách vytvořili novou sekci „STRATEGIE 2014 – 2020“. Zde se můžete seznámit s průběžnými dokumenty pro
přípravu strategie, termíny veřejných projednání, vyplnit zde dotazníková šetření zaměřená do různých oblastí
života v regionu, nebo zanést svůj projekt do databáze projektových záměrů MAS ORLICKO. Vybrané dotazníky
můžete vyplnit i fyzicky na obecních úřadech.
NOVÝ PORTÁL PŘINÁŠÍ POTŘEBNOU SLUŽBU.
Na konci roku byl spuštěn nový portál „NeziskovkyOrlicka. cz“. Portál přináší bezplatnou službu jak neziskovým
organizacím (kterým je primárně určen), tak dalším občanům na Orlicku (kteří mohou využívat zde prezentované
informace). Zatímco neziskové organizace
zde naleznou prostor pro své dokumenty, sebeprezentaci, nabídku služeb i plánování akcí, občané portál využijí
především při pátrání po nejbližší zábavě, nebo plesu. Spolky, sdružení a další neziskové organizace – portál je pro
Vás plně spuštěn, neváhejte a registrujte se k přístupu ke všem bezplatným službám!
ROZJÍŽDÍME NOVÝ PROJEKT: „JEDEME VŠICHNI“
Projekt na podporu cestovního ruchu a aktivního trávení volného času – bez ohledu na věk i fyzickou zdatnost –
volně navazuje na projekt „Orlické hory pro všechny“. V rámci projektu bude docházet k podpoře elektrokol, jako
aktivního způsobu trávení volného času i ekologické dopravy. Do projektu se mohou zapojit všichni provozovatelé
půjčoven elektrokol ve stávajícím řádném území MAS, kteří v rámci projektu obdrží bezplatnou propagační a
marketingovou podporu. Zájemcům o pořízení elektrokol nabízí MAS ORLICKO možnost získání finančních
prostředků v rámci letošní poslední výzvy k předkládání žádostí o dotaci. Již nyní plánuje MAS ORLICKO navazující
projekt, který by měl zahrnout do projektu i přidružená území MAS ORLICKO. Více informací o možnosti zapojení
do aktivit projektu naleznete na webových stránkách.
HLEDÁME NOVÉ ČLENY
MAS ORLICKO hledá pro svou činnost nové členy, především z řad neziskových organizací, oblasti školství,
vzdělávání, práce s mládeží a z řad nezemědělských podnikatelských subjektů. Pokud máte zájem aktivně se
podílet na činnosti MAS ORLICKO a spolurozhodování o jeho aktivitách, přihlaste se! Informace o náležitostech
přihlášky o členství je uvedena na webových stránkách v sekci „O NÁS / ČLENOVÉ“ OTÁZKY? Chcete se o vybraných
aktivitách dozvědět více? Obraťte se na pracovníky kanceláře MAS, kteří Vám rádi zodpovědí Vaše otázky. Více
informací, podrobné články ale i rozhovory se žadateli naleznete již brzy také v novém čísle zpravodaje, které bude
uveřejněno na webových stránkách MAS.
Kontaktní údaje, stejně jako více informací o činnosti MAS naleznete na www.mas.orlicko.cz



w.mas.orlSpolečenská

rubrika 

Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci únoru a březnu oslaví významné
životní jubileum.

V měsíci únoru oslaví paní Růžena Kalousová 70 let

Gratulujeme.


Co se událo
15. a16. 12. 2012 – vánoční prodejní výstava
24. 12. 2012 - Zpívání v kapli od 22: 00 hod
28. 12. 2012 od 13 hod - turnaj ve FLORBALE
29. 12. 2012 od 16:00 hod letecká soutěž O vzdušný prostor obce Kameničná „TOPGAN“
12. 1. 2013 proběhlo ve škole celodenní akce DRANÍ PEŘÍ.

Co nás čeká
9.2. 2013 - Pečení perníků bude od 13 hod
9.2. 2013 - turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované
15.2. 2013 - pořádají hasiči plavání v České Třebové od 16.30 h.
16.2. 2013 – Výroční sokolská schůze
21.2. 2013 - Zdobení sálu před plesem bude od 17 hod
22.2 2013 - Přednáška o Africe přednáší Mirek Sklenář od 19 h. v pátek ve škole
23.2.2013 - Perníkový ples – letos nebude místenkový, lístky zakoupíte přímo na plese.
9.3.2013 - Dětský karneval – Prosba: na Dětský karneval bychom potřebovali sehnat větší
množství vymytých, suchých a nezdeformovaných krabic od mléka, nebo džusu. Které budou sloužit
jako stavební materiál – cihly. Sběrné místo bude v chodbičce před vstupem do prodejny. Za každou
krabici předem děkujeme.
23.3. 2013 - Country bál se skupinou Kalumet



Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
24.12. – vánoční zpívání v kapli od 22 hod. s doprovodným slovem M. Šány. Tentokrát hudební sekce
se sešla už v říjnu pod patronací p. Šány v jeho příbytku, vybírali jsme repertoár, hledali v sobě skryté
rezervy a v listopadu jsme přibrali zpěváky a přesunuli se s nácviky do MŠ. Jana Kalousová

rozepisovala písničky do jednotlivých hlasů a přesvědčovala nás, že to zvládneme. Kdo se zúčastnil,
výsledek slyšel. Poprvé jsme byli pozváni i mimo vesnici a to do Helvíkovic – 26.12. do kaple, kde si
návštěvníci vytleskali k našemu překvapení i přídavek. Vezl nás T.Aulich s Ávií. Děkuji všem
zúčastněným a těším se na příští zpívání.
Zpěvníky zhotovil M.Šána.
28.12. – florbalový turnaj od 13 hod.
Zúčastnilo se 6 družstev, složených převážně z místních hráčů a hrálo se systémem každý s každým.
Dohodlo se, že rozhodčího dodá vždy družstvo,které prohrálo, ale nakonec většinu zápasů odpískala
Š.Martincová, která nehrála. Vítězství a pohár putovní si odnesli FOXÍCI ve složení: Radek Bednář,
Martin Štěpánek ml., Pavlína Štěpánková. V kiosku nás obsluhovala Lenka Kacálková s Luckou
Kotyzovou.
18.1. 2013 – zájezd na plavání do České Třebové
I když řádila chřipková epidemie a zvažovali jsme, jestli celou akci neodvolat, plavání jsme nezrušili a
zúčastnilo se nás 34. V bazénu bylo málo lidí, takže kdo jel, tak si
užil. Vstupné do bazénu zůstalo stejné jako v loňském roce.
V rámci cvičebních hodin se schází:
- v pátek od 17.30 h. žactvo pod vedením J.Rolečkové jako taneční kroužek
- ve čtvrtek a neděli Country energies – dorostenky a ženy – nacvičují předtančení
pod vedením J.Rolečkové /pokud zrovna nezápasí s chřipkovými bacily/
- ve čtvrtek od 18.30 h . ženy a nacvičují skladbu Waldemariána pro slet
do Roudnice nad Labem 26.5.2013 pod vedením Jany Kratochvílové
Připravujeme:
9.2. . - turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované od 9 hod. v sále pro žactvo i dospělé
/příprava v pátek 8.2. v 19 h. v sále/
15.2. - plavání v České Třebové od 16.30 h. odjezd od Veverkových, hradí hasiči
16.2. – Valná hromada TJ Sokol od 19 hod. ve škole + předtančení v Kunčicích na plese
22.2. – beseda o létání v Africe – přednáší Mirek Sklenář od 19 h. v pátek ve škole
23.2. – čtyřboj v Letohradě – děti hlaste se u Kratochvílové J., trénink a dopravu domluvíme podle
počtu přihlášených
23.2. – secvičná Waldemariány v Kostelci – ženy – od 9 hod.
23.3. C O U N T R Y B Á L

se skupinou Kalumet

- možná jestli napadne sníh, tak lyžařské závody, ale předpověď počasí zatím tomu nenasvědčuje.

Za TJ Sokol Kameničná Jana Kratochvílová





Sbor dobrovolných hasičů
HASIČSKÝ PLES
V sobotu dne 26. ledna 2013 se v Kameničné konal tradiční hasičský ples. I letos se
uskutečnil roznos pozvánek a prodej vstupenek po obci, čehož se zhostili v jednom
dni Zdeněk Jirčík s Milanem Štantejským a v druhém Lukáš a Zdeněk Jirčíkovi. V
předprodeji bylo prodáno 55 vstupenek. Plesu se i přes chřipkovou
epidemii zúčastnilo 113 hostů a celkový počet prodaných vstupenek byl ještě o 10
více.
V šatně nás letos jako první vítali manželé Rychlinkovi u vstupu nás dále přivítali
Josef Felgr a Karel Václavek. Z velmi mrazivého počasí jsme vstoupili do příjemně
vytopeného a hasičsky nazdobeného sálu. Většina z nás čekala na slíbené předtančení, které se
bohužel z důvodu nemoci u velké části účinkujících z Country Energies nekonalo. K poslechu a tanci
hrála hudba J. K. BAND, která sklidila chválu a rozproudila to zas trochu jinak. Taneční parket byl hojně
využíván až do třetí hodiny ranní.
Pivo Gambrinus nám čepovaly Tereza Aulichová a Lucie Kotyzová. V dolním kiosku se o nás
staraly Ludmila Kotyzová, Anna Neugebauerová a Božena Tomanová, které nám krom jiných dobrot a
nápojů nabídly výborný guláš nebo řízek s bramborovým salátem. Při tanečních pauzách jsme se
přesouvali do horního kiosku, kde nás ochotně obsloužily Marie Bednářová s Blankou Václavkovou.
Hasičskou hlídku tradičně zastoupil Miroslav Roleček. Bohatou tombolu opět připravila Marie Cimrová
a na plese se o ni staraly Ing. Jana Kratochvílová s Mgr. Vendulou Sklenářovou. Bylo sehnáno 163 cen,
za které přispívajícím děkujeme. Dále děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě sálu, při samotném
plese, při úklidu a samozřejmě i všem, kteří přispěli zakoupením vstupenky. Ples se letos vyvedl a
věřím, že v příštím roce bude ještě lepší.
Monika Kalousová



Zprávy z knihovny
Máme za sebou dva na události nejplodnější měsíce. Zábava byla pro děti i dospělé. Nedříve bych se
chtěla vrátit k Vánoční výstavě, která proběhla v prostorách školy. Opět se soutěžilo o nejkrásnější chaloupku.
Tentokrát ji zhotovil Pavel Václavík a najdete ji na titulní straně. Pouze Křemílek a Vochomůrka nebyli k jídlu. Na
druhém místě skončil kostelíček. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám nosí své výtvory a jakýmkoliv způsobem
se podílí na úspěchu této akce. Bez nich by to opravdu nešlo. Fotky z této akce pořídil Pavel Václavík a najdete je na
webu-http://pavelservis.rajce.idnes.cz/ Z části výdělku jsme nakoupili barvy na textil na akci „Draní peří“, která
proběhla v lednu a pro velký úspěch a velkou zásobu peří trvala tři soboty za sebou, děti i dospělí si malovali
polštářky, které si odnesli domů.
Další zajímavou a novou akcí byla soutěž O vzdušný prostor obce Kameničná „TOPGAN“. Která proběhla
v sále. Šipky se stavěly na místě a házelo se z jeviště. Někteří letci byli velmi zkušení a postavili své šipky tak dobře,
že nám nestačila ani délka sálu. Vzdušný prostor nejlépe ovládal z dospělých pan Mirek Mrklovský a z dětí Simona
Kotyzová. Soutěž určitě příští rok zopakujeme.
Plánujeme : Na přání dříve narozených žen se sejdeme jednou za měsíc na „Odpolední kávě“. Probereme
Obecní kroniky, fografie z rúzných akcí a jiné. Navrhujeme poslední čtvrtek v měsíci.
Únor – čtvrtek 28.2. od 16.00 hodin ve škole „Odpolední káva“.
Březen – čtvrtek 28.3. od 16.00 hodin ve škole „ Odpolední káva“.

Za knihovnu Jitka Rolečková
Uzávěrka příštího
čísla bude 31. 3. 2013
Náměty a připomínky zasílejte na
jitkaroleckova@seznam.cz

