Zasedání obecního zastupitelstva
č. 8
13. 7. 2015
usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Výměna střešní
krytiny na budově Mateřské školy Kameničná“ ve výši 100 000,-Kč a pověřuje starostu obce
Kameničná Ing. Milana Sklenáře podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0.
Zdrželi se: 0.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo smlouvu o dílo s firmou Technické služby
Žamberk s.r.o., zastoupenou jednatelem panem Ivanem Vrkočem a Obcí Kameničnou
zastoupenou starostou obce Ing. Milanem Sklenářem a pověřuje starostu obce Kameničná
Ing. Milana Sklenáře podpisem této smlouvy. Předmětem smlouvy o dílo je zajištění svozu a
likvidace biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu dle Vyhlášky MŽP č.
381/2001 Sb. v roce 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0.
Zdrželi se: 0.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova na rok 2016 na akci „Výměna střešní krytiny na budově Obecního úřadu
Kameničná“.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0.
Zdrželi se: 0.

4.
4/1

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje připravený návrh Klubu žen na nákup
kuchyňského vybavení do zázemí na hřišti v Kameničné v hodnotě do 20 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřuje jako osobu odpovědnou za zázemí na hřišti za
Veverkovými předsedkyni Klubu žen paní Anetu Krejsovou, která bude dohlížet na stav
celého zázemí a inventář zázemí, rovněž bude přebírat zázemí po akcích v uklizeném stavu.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0.
Zdrželi se: 0.

4/2

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 166 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku konkursního
řízení, jmenoval Ing. Milan Sklenář, starosta obce Kameničná dne 13. 7. 2015 k datu 1. 8.
2015 na pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Kameničná, okres Ústí nad Orlicí, IČ:
70993602, paní Ivetu Dostálkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0.
Zdrželi se: 0.

4/3

Zastupitelstvo obce Kameničná vyhodnotilo nabídky uchazečů k akci: „Výměna střešní
krytiny na budově Mateřské školy Kameničná“, nejvýhodnější nabídka byla od uchazeče

pana Radka Dočkalíka a to ve výši 117 261,-Kč bez DPH.
4/4

Zastupitelstvo obce Kameničná vyhodnotilo nabídky uchazečů k akci: „Zhotovení
dopadových ploch pro nové herní prvky a kontrola stávajících herních prvků na dětském
hřišti u MŠ
v Kameničné“, nejvýhodnější nabídka byla od uchazeče pana Drahoslava
Vraštila a to ve výši 45 823,-Kč bez DPH.

4/5

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo Smlouvu o dílo č. E020/2015/0702, se
společností TEWIKO systems, s.r.o., zastoupenou jednatelem Radimem Kozákem a Obcí
Kameničnou zastoupenou starostou obce Ing. Milanem Sklenářem a pověřuje starostu obce
Ing. Milana Sklenáře podpisem této smlouvy. Předmětem je dodání a instalace
certifikovaných herních prvků dětského hřiště + mobiliáře k zakázce „Dětské hřiště u MŠ
Kameničná“
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0.
Zdrželi se: 0.

4/6

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje žádost SPZ o.s. o povolení konání motosrazu
Kameňák 2015 na hřišti ze Veverkovými v Kameničné ve dnech 12. a 13. září 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0.
Zdrželi se: 0.

4/7

Zastupitelstvo obce Kameničná rozhodlo o pořízení nového územního plánu obce
Kameničná.
Zastupitelstvo obce Kameničná určilo spolupracujícího zastupitele obce Kameničná
k pořízení nového územního plánu starostu obce Ing. Milana Sklenáře.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje provedení výběrového řízení na zhotovitele
projektanta nového územního plánu.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje žádost o pořízení územního plánu pořizovatelem
MěÚ Žamberk a pověřuje starostu obce Ing. Milana Sklenáře podpisem této žádosti.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0.
Zdrželi se: 0.

Výměna krytiny na Mateřské škole
Práce na Mateřské škole začaly díky potvrzené dotaci z Programu obnovy venkova z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje, která v tomto
případě bude činit 50 % z celkových nákladů.
V rámci oprav se počítá nejen s položením nové
krytiny, ale i s kontrolou, případnou výměnou
tesařských prvků, klempířských prvků, položením
nové difúzní folie a dalšími pracemi. Vše by mělo
být hotovo do poloviny letošního srpna, odpovědný
zhotovitel zatím postupuje dle harmonogramu.

Návštěva naší družební obce Kameničná na Slovensku
Víkend 11. a 12. července 2015 strávili zástupci naší obce v družební vesnici Kameničná na Slovensku
v rámci upevňování vzájemné spolupráce. Během víkendového bohatého programu
ogramu proběhla i tamní
tradiční soutěž ve vaření kotlíkového kohoutího paprikáše. Do naší výpravy se kromě Milana Sklenáře
a Lukáše Jirčíka přidali Eva Sklenářová, Ing. Zdeněk Kalous, Josef Kalous a pan Ladislav Mokoš.
V soutěži se nám podařilo poprvé v historii umístit na nejvyšší příčce ze všech 31 družstev. Celou
návštěvu jsme vyhodnotili jako velmi úspěšnou a budeme se těšit na naše slovenské kolegy zase
někdy příště u nás.

Nové dětské hřiště u Mateřské školy
Dodavatelské práce provádějící firma Tewiko
systems, s.r.o. ukončila ke konci července, nové herní prvky
pro děti jsou již nainstalovány, nyní budou probíhat zemní
a dokončující práce a opravy starších herních prvků. Vše by
mělo být hotovo do konce srpna, na tuto akci se Obci
Kameničná podařilo získat dotaci ve výši 400 000,-Kč od
Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Podpory obnovy a
rozvoje venkova.

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na uskutečněné oslavy obce 650 let od první zmínky i oslavy sboru dobrovolných hasičů 120 let od
založení Obec Kameničná žádala o dotaci z dotačního programu Sdružení obcí Orlicko
Or
podpora
významných výročí v členských obcích, kdy výše poskytnuté dotace činila 15 000,-Kč
Kč a byla právě pro
naší obec nejvyšší poskytnutou dotací na tento účel z uvedeného programu vůbec.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Vážení spoluobčané,
dle stávající platné legislativy musí mít obec do konce roku 2020 vydaný nový územní plán.
Zastupitelstvo obce o pořízení územního plánu rozhodlo na svém zasedání č. 8 ze dne 13. 7. 2015.
Návrhy na funkční využití území či jeho změny můžete podávat na formuláři dostupném ke
stažení na webových stránkách obce www.kamenicna.cz na obecní úřad v Kameničné a to do 31. 10.
2015. Formulář je možno vyzvednout rovněž na obecním úřadě v Kameničné v předtištěné formě
v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 15 do 19 hodin.
Územní plán je nejdůležitějším nástrojem územního plánování – vymezuje zastavěné území
a zastavitelné plochy, stanovuje podmínky využití těchto ploch včetně dopravní a technické
infrastruktury apod.
O etapách pořizování budetee průběžně informováni prostřednictvím úředních desek Obce
Kameničná a Města Žamberk.
Starosta obce

BIOODPAD
Již delší dobu je k místní bramborárně přistaven traktorový vlek, tento prozatím slouží
občanům obce jako sběrné místo pro ukládání některých druhů bioodpadu viz níže. Protože někteří
spoluobčané nepochopili, co zde odkládat, níže to znovu uvádím a dodávám, že větvě patří do
sběrného dvora a plasty do kontejnerů na plasty, není přípustné, aby se tento odpad mísil
s bioodpadem.
Na vlek můžeme vozit následující:
listy a nať ze zeleniny, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, zvadlé květiny, rostliny z květináčů, čajové
sáčky, kávovou sedlinu včetně papírových filtrů, skořápky z vajec, trávu, listí, seno, plevel, zbytky
rostlin, kořeny a listy zeleniny, květin apod., spadané ovoce
Co naopak budeme vozit jen do sběrného dvora:
kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané nebo seštěpkované), piliny, dřevěný popel
Co mezi bioodpad rozhodně nepatří:
tekuté zbytky jídel, kosti a maso, uhynulá zvířata,
ířata, pleny, obvazy, textilie, mikrotenové sáčky, plasty,
sklo, kovy, biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady .
Vlek je řádně označen jako sběrné místo pro
bioodpad a je na něm i popsáno, které druhy
zde můžeme ukládat.

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci srpnu a září oslaví
významné životní jubileum.
JELENA BURIANOVÁ
EVA KOMŮRKOVÁ

60 let
65 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
28. 5. – vystoupení žen se skladbou Koncert v Králikách na srazu důchodců
6.-7. 6. – účast žen na Sokolském sletu v Brně se skladbou Koncert. Oč bylo méně diváků, o
to více jsme si všichni užili vedra při nácvicích, i při samotném vystoupení. Kvůli teplu byl zrušen
i průvod městem. Tak jsme si město prochodily samy, svezly se na parníku po přehradě a shlédly hrad
Špilberk. Utrmácená těla jsme na noc ukládaly na lehátka ve školních třídách, kde se hromadně
přespávalo.
4.7. – výlet na kolách k Plačtivé skále a okolo hradu v Suché zpátky. Sešlo se nás 15 cyklistů.
V cíli na hřišti nás čekalo občerstvení, které nám vydaly ženy. Skáceli jsme májku, zhodnotili trasu,
vylíčili si zážitky a zdravě unaveni se rozešli domů.
25.7. – vytoupení žen a dívek Country energies s koněm /Jana Kratochvílová a Tomáš Aulich/ a
kovbojem Dančou Mrklovskou v Mrákotíně u Skutče na
country dnu.

Připravujeme:
DĚTSKÝ DEN – tentokrát v neděli 30. srpna ve 14 hod. na
hřišti.
/ve spolupráci všech složek/
Kromě jiného máme objednaný skákací hrad, proběhne
tradiční střelba ze vzduchovky a připravujeme fotbalový zápas
ŽENATÍ versus SVOBODNÍ /zájemci se hlaste u Milana Skalického/.
Připomínám: každý pátek v 19 hod. se scházíme, alespoň se o to snažíme, na antukovém
hřišti. Zkoušíme volejbal, tenis. Chodí nás málo, ale doufejme, že se to zlepší. A tím, jak se na něm
pohybujeme, zametáme ho a urovnáváme, plevele ubývají, povrch se zpevňuje. Postupně se chceme
propracovat k jeho oplocení kolem dokola.
Zveme: v sobotu 29. 8. asi ve 14 hod. do Helvíkovic u příležitosti jejich oslav 650 let vzniku, kde zpívá
náš příležitostný sbor písničky z Rebelů /opakování vystoupení z Tělovýchovné akademie v
Kameničné/
za TJ Sokol Jana Kratochvílová

Co nás čeká
15. srpna
30. srpna

Dračí lodě v Pastvinách
Dětský den na hřišti od 14 hodin

Z knihovny
Milí čtenáři,
Knihovna začala prázdniny přívesnickým táborem „Robinsoni, aneb Kdo přežije Kameničná, který
proběhl ve dnech 6. – 10. července 2015.
Počasí se nám vydařilo a my stihli za těch pět
dní až neuvěřitelnou spoustu věcí a odnesli si
hromadu zážitků.
V pondělí se vyráběla keramika na Houkově a
zakládaly deníky, které měl u sebe každý
správný Robinson.
V úterý si Robinsoni vyzkoušeli pletení košíků
z pedigu, výrobu lapače snů a vyzkoušeli si
jaké je to vyrábět ruční papír.
Ve středu nás čekala největší zkouška – den
bez elektřiny díky noční bouřce a táborový
Den s Pátkem. Paní kuchařky nám obětavě
sháněly náhradní zdroj vaření a nakonec žádný Robinson nemusel držet bobříka hladu déle než do
dvou hodin odpoledne. Určitě to nebylo na škodu a už dlouho nám tak nechutnalo. Talíře byly ten den
opravdu vylízány do čista. Vyrobili jsme si batikované tašky a odpoledne každé družstvo ulovilo svou
vlastní slepici, která mohla zůstat naživu, protože k večeři nás čekala kuřecí stehýnka na ohni. Večer
čekala Robinsony stezka odvahy a ty odvážnější ještě noční výsadek u lesa.
Čtvrtek byl pro Robinsony „Dnem poznání“. Výlet do lanového parku v Říčkách v Orlických horách byl
pro mnohé velmi dobrodružný a zážitků byla spousta. Mnozí poznali sami sebe a při hrách nové
kamarády. Večer všichni starší a odvážnější Robinsoni hlídali táborovou vlajku a spící malé a unavené
Pátky a aktivně odráželi útoky našich i cizích nájezdníků. Vlajku společně hlídali a ubránili.
V pátek jsme si vyzkoušeli výrobu mýdla a po oblíbených hrách se společně rozloučili.
Fotografie z tábora najdete na stránkách www.kamenicna.cz v KULTUŘE v rubrice KNIHOVNA.
Na příští rok se těší váš Robinson

Moc děkuji Obecnímu úřadu za poskytnuté prostory a zázemí a kuchařkám za jejich péči o
naše věčně hladové strávníky. Bez vás by to nešlo. A tak ještě jednou za všech 48
Robinsonů: „DĚKUJEME“.

V pondělí jsme uspořádali za obecní knihovnu výlet na paintball do Týniště nad Orlicí. Vyrazilo 18
adrenalinu chtivých nadšenců autobusem do Rychnova nad
Kněžnou a dál vlakem do Týniště nad Orlicí, kde se utkali ve
dvou týmech v bývalých vojenských prostorách s paintballovou
výstrojí. Úkol zněl jasně: „Které družstvo najde na protivníkově
území trumpetu a zatroubí, vyhrává.“ Kdo byl zastřelen, se
zdviženýma rukama opustil oplocené hřiště. Zahráli jsme si asi 5
her na třech členitých hřištích.

Nový výlet na Paintball: Výlet na Paintball byl úspěšný (modřin nebylo tolik) a pokud máte zájem o
nějakou tu modřinu, můžeme si akci v pondělí 24. 8. v posledním týdnu prázdnin za příznivého počasí
zopakovat.
Zájemci hlaste se v knihovně. Cena je 250,- Kč/osoba a 50,- Kč příplatek za vestu. Na dopravě se
domluvíme.

Odpolední kávy pokračují každý týden ve středu od 16 hod ve škole. Další výjezdní
u Kacálkova rybníčka je 12. 8. Hlaste se předem, abychom věděli, co dáme na oheň nebo hodíme
do kotlíku.
Za obecní knihovnu Jitka Rolečková

SPZ o.s.

Uzávěrka příštího čísla bude 30.9.2015
Náměty a připomínky zasílejte na
jitkaroleckova@seznam.cz

