Zasedání obecního zastupitelstva
č.39
29.9.2014

Usnesení:

1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtovou změnu č.5/2014
ve výši 123 000,- Kč, vrácení půjčky obci od SDH Kameničná.
2. Různé:
2.1. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje nákup pozemku
p.p.č. 580/53 o rozloze 111m2 v k.ú. Kameničná za cenu 40 Kč.m2 do
majetku obce Kameničná. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy. Poplatky za sepsání smlouvy, vklad na katastr a kolek hradí obec
Kameničná jako kupující.
2.2. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje nákup pozemku
p.p.č.534/5 o rozloze 165 m2 v k.ú. Kameničná za cenu 40,- Kč/m2 do
majetku obce Kameničná. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy. Poplatky za sepsání smlouvy a vklad na katastr a kolek hradí
obec Kameničná jako kupující.
2.3. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Program obnovy venkova na
období 2015 – 2018 pro obec Kameničnou.
2.4. Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí dokončení výměny 21 kusů
sloupů veřejného osvětlení podle silnice II./310 v obci Kameničná
provedené firmou Technické služby s.r.o. Žamberk s vyúčtováním 332 383
Kč. včetně DPH.
2.5. Zastupitelstvo obce Kameničná pověřuje starostu sepsáním nájemní
smlouvy s panem Navrátilem, na jehož pozemku jsou umístěny 4 zvony na
tříděný odpad. Obec Kameničná bude panu Navrátilovi hradit za umístění 4
zvonů 500,- Kč. za rok.
č. 40
7.10.2014

Usnesení:

1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtovou změnu č. 6 v částce
20 000,- Kč – účelová neinvestiční dotace na Volby do Zastupitelstva obce
Kameničná ve dnech 10. a 11. října 2014.

č. 1
26. 11. 2014

Zápis:
Přítomni: Ing. Milan Sklenář, Lukáš Jirčík, Milan Šána,Ing. Jana
Kratochvílová, Radomíra Matyášová, Ludmila Kotyzová
Omluveni: Mgr.Šárka Martincová
Hosté: Mgr. Milena Šánová, Jaromíra Veverková, Marie Čáslavková

Usnesení:

1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Příkaz k provedení inventarizace
za rok 2014.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
2. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Dodatek č.2, k obecně závazné
vyhlášce č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
(článek 5 úlevy).
Znění:
Úleva se poskytuje:
a) Dětem do 15 let věku a studujícím do 26 let věku ve výši 200,- Kč.
b) Poplatníkům starším 70 let věku ve výši 200,- Kč.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje podání žádosti o dotaci na
pořízení nových herních prvků pro MŠ Kameničná s finanční spoluúčastí
obce ve výši do 250 000,- Kč.
Pro: 6 Proti 0 Zdržel se: 0
4. Různé:
4.1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje možnost podání žádosti o dotaci
na nový bezdrátový obecní rozhlas se spoluúčastí obce 250 000,- Kč..
Zhotovení projektu obec nehradí.
Pro: 6 Proti 0 Zdržel se: 0
4.2. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo možnost likvidace bio odpadu
v obci, jenž nově upravuje zákon s účinností od 1.1.2015. Bližší informace
bude zveřejněna v lednovém obecním zpravodaji.
4.3. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo informaci z VAK Jablonné nad
Orlicí, o částečné výměně vodovodního řádu od kaple ke Stárkovým v 2.
polovině roku 2015.

Obecní úřad informuje
Vážení spoluobčané,
Dovoluji si Vás tradičně oslovit v čase adventním při příležitosti blížících se svátků
vánočních a ukončení roku 2014.
Při poohlédnutí zpět za činností naší obce se podařilo uskutečnit provedení výměny
sloupů veřejného osvětlení v hodnotě 360.000,-Kč.
Byla provedena oprava a modernizace sociálního zařízení mateřské školy v hodnotě
262.000,-Kč, na kterou jsme získali dotaci ve výši 100,000,-Kč z Programu obnovy
venkova z prostředků Pardubického kraje.
Proběhla potřebná obnova výpočetní techniky a programového vybavení na
obecním úřadě, v knihovně a mateřské škole v hodnotě 60.000,-Kč.
V říjnu proběhly komunální volby do zastupitelstva naší obce, účast byla
úctyhodných téměř 71% všech oprávněných voličů.
Ještě jednou si dovoluji touto cestou poděkovat za práci členům bývalého
zastupitelstva obce a novým členům přeji úspěšnou práci v příštích letech.
Děkuji za činnost, reprezentaci obce a práci s mládeží členkám a členům Sboru
dobrovolných hasičů, Tělovýchovné jednoty Sokol, Klubu žen a taneční skupině
Country energies.
Děkuji firmě Vika Kameničná a.s., za spolupráci s obcí.
Přeji Vám všem příjemné svátky vánoční, hodně zdraví a úspěšný nový rok 2015
jménem nového zastupitelstva obce i jménem svým.
Milan Sklenář, starosta obce.
____________________________________________________________________
Daň z nemovitých věcí 2015.
Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v roce 2014 ke změně okolností
rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně z
nemovitých věcí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba,
kolaudace, změna užívání, digitalizace území, pozemkové úpravy, převody bytů do
osobního vlastnictví…), že mají dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z
nemovitých věcí, povinnost
podat daňové přiznání do 2. 2. 2015.
Nepodá-li poplatník přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, vystavuje se nebezpečí
sankce pokuty za opožděné podání (dle § 250 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád).
Bližší informace je možné získat na internetu http://www.financnisprava.cz, nebo
na Finančním úřadě pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Žamberku, tel.:
465678111.
Ing. Miroslav Buryška
ředitel územního pracoviště
____________________________________________________________________

Třídění odpadů v obci a řešení bio odpadů.
Jako každý rok, tak i letos jsme se zaobírali příjmy a výdaji za odpadové
hospodářství v naší obci za rok 2014. Náklady na svoz a odstranění odpadů na
jednoho obyvatele naší obce činí 721,- Kč. Příjmy na jednoho obyvatele naší obce
(poplatky od občanů + příjmy od EKO-KOMU za třídění) činí 593,- Kč. Obec tedy
doplácí na každého obyvatele naší obce 128,-Kč na svoz a odstranění odpadů.
Snížení nákladů na svoz a odstranění odpadů můžeme i nadále ovlivnit kvalitou
třídění komunálního odpadu a také řešením svozu a především odstranění složky
bio odpadů z našich popelnic a kontejnerů. Po případné budoucí dohodě s vedením
VIKA Kameničná a.s. budeme v roce 2015 řešit odvoz bio odpadů (trávy a zbytků
rostlin, tedy biologického odpadu rostlinného původu) z našich zahrad a pozemků
na předem stanovené místo, odkud nadále bude v mezích zákona bio odpad
využívat po takové dohodě VIKA Kameničná a.s.. Celou problematiku upravuje
zákon č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., s účinností od
1.1.2015. Podrobné informace upřesníme v březnovém zpravodaji.
Zvážili jsme také připomínku našich seniorů, že v okolních obcích mají občané starší
70 let úlevu na poplatcích. Proto od 1.1.2015 naše obec vydala:
Dodatek č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu, ve kterém poskytuje úlevu:
a)
b)

Dětem do 15 let věku a studujícím do 26 let věku ve výši 200,-Kč
Poplatníkům starším 70 let ve výši 200,-Kč.

Přejeme Vám v roce 2015 pěkné a hlavně kvalitní třídění a budeme rádi za
každý Váš podnět ke zvýšení kvality naší bohulibé činnosti.
____________________________________________________________________

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci lednu
oslaví významné životní jubileum.

Hana Talafantová

65 let

Miloslava Bednářová

90 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!
____________________________________________________________________

Co se událo
25.10.2014 DRAKIÁDA
Přestože nám počasí moc nepřálo a vítr se ukázal
jen chvílemi, na kopec přiletělo 23 draků. Zmrzlé
ruce jsme zahřívali o kelímky s čajem. Diplom za
ručně vyrobeného draka získala Síma Kotyzová za
svého draka „Smrkáče“. Na kopec si donesla
dokonce dva ručně vyrobené draky. Velmi
netradičního draka si přinesl Víťa Beran. Objevil se na kopci s vrtulníkem na dálkové
ovládání. Neměl problémy s krátkým provázkem, ale baterky mu došly brzy.
Cenu za hádanky – doplňovačky získala Jana Kalousová. (11 bodů z 15). V dětské
kategorii bylo výherců několik. Sourozenci Noskovi a Ben Oravec.
30. 11. 2014 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Malí čertíci z Mateřské školy Kameničná zpívali, tancovali a vyprávěli básničky u
pekelného kotle. Program připravily s dětmi ředitelka Mgr. Milena Šánová a nová
paní učitelka Ivona Andršová (Černá). Děkujeme rodičům za pomoc při přípravě
kostýmů. Moderátor Milan Šána dal slavnostně povel k rozsvícení hned dvou
stromečků, jednoho na kopečku u školy a druhého před Obecním úřadem.
Občerstvení a malou odměnu účinkujícím zajistil Klub žen.

Co nás čeká
20. a 21.12.

Vánoční prodejní výstava - žádný váš výrobek není obyčejný –
inspirujte sebe i ostatní – děkujeme za každý zapůjčený výrobek i
předmět k prodeji.
24. 12.
Štědrovečerní zpívání v kapli v Kameničné od 22 hod. s následným
posezením ve škole.
27. 12.
Turnaj ve FLOORBALE od 13 hod. na sále.
16. 1. 2015
Zájezd do plaveckého bazénu v České Třebové – zvou Hasiči.
24. 1. 2015
Hasičský bál v Kameničné.
____________________________________________________________________

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
28.11.

zájezd na plavání do České Třebové – zúčastnilo se 31 dětí a
dospělých
V sále pravidelně cvičíme:
pondělí
H.Pecháčková s mladším žactvem

úterý
pátek
neděle

J.Kratochvílová s ženami nacvičuje sokolské skladby do Brna
s názvem „Koncert“
J.Rolečková s ml.žákyněmi
J.Rolečková s děvčaty Country Eneergies

V mateřské škole pravidelně zpíváme:
neděle
vánoční pěvecký sbor pod vedením Jany Kalousové
Připravujeme a zveme:
24.12.
Štědrovečerní zpívání v kapli Nejsvětější trojice v Kameničné
od 22 hod. s následným posezením ve škole.
26.12.
Poštědrovečerní zpívání v kapli v Helvíkovicích od 17 hod.
27.12.
Tradiční turnaj ve FLOORBALE tříčlenných družstev od 13 hod. v
sále, podmínka jedné ženy ve družstvu trvá.
V únoru připravujeme Valnou hromadu, která bude volební. Dosluhující výbor se
těší na nové zájemce o činnost ve výboru s novými nápady. Nebojte se a hlaste se!
Přeji do nového roku, ať nám je všem dobře a ať dokážeme být spokojeni s tím, co
máme a nechceme za každou cenu to, co nám právě chybí.
Jana Kratochvílová

Z knihovny
Milí čtenáři,
Přesto, že nejsou vidět, máme za sebou v obci mnoho změn. V obecním úřadu se
nám vyměnilo celé zastupitelstvo a dalo by se říci že omládlo. Zatím nezavanul ten
svěží vítr jak slibovali, ale trpělivě se zacvičují a seznamují se svými novými
funkcemi a povinnostmi. Budeme mít tedy s nimi trpělivost a odpustíme jim, že
zapomněli vytáhnout ve čtvrtek popelnice.
Novou funkcí pro kontrolní komisi bude i kontrola zpravodaje. (Doufám, že mi ty
řádky někdo neumaže.)
V mateřské škole mají děti novou paní učitelku, kterou není nikdo jiný, než bývalá
rodačka Ivona Andršová (Černá). Paní učitelku Martincovou najdeme ve školce
v Dlouhoňovicích.
V knihovně najdete novinky nejen knižní, ale i nové štafle a háčky na oblečení u
skříněk a nové věšáky. Nemusíme dávat bundy na zem nebo židle. Díky pane
starosto. V posilovně najdete nový mučící stroj, který se nevešel někomu do
obýváku, ale dětem a cvičencům udělal velkou radost. Děkujeme.
Ve škole pod knihovnou probíhají každou druhou středu odpolední kávy pro dříve
narozené i pro nás ostatní, kteří prostě přijdou pobejt.
Novinkou pro mě bylo i to, že nebude perníkový ples a veřejnou činnost omezí i
Klub žen. Mladých maminek ve vesnici přibývá a s nimi i malé děti, které
určitě uvítají jakékoli společenské a kulturní vyžití. Moje děti už nepamatují na
víkendy v Pastvinách a výlety do Rokytenky s opékáním buřtů. Je to velká škoda.
Na zájezdy na muzikál jsou bohužel děti malé. Mladí hasiči se věnují až dětem
školou povinným a TJ Sokol se svými aktivními členy všechny akce určitě

neutáhne. Je to jen můj postřeh a názor, ale určitě stojí za zamyšlení. Co třeba
inspirovat se vesnicemi v okolí. Broučkyáda nebo Myštůra by na jaře „bodla“.
Doufám, že letos napadne sníh a budeme si moci sjet kopec na pekáči při
lyžařských závodech pořádaných TJ Sokol. (Já vím ženy, že ten teplý čaj pod
kopcem vaříte vy.) Tak doufám, že to na výroční členské schůzi nějak vyřešíme.
Do nového roku 2015 Vám všem přeji hodně zdraví a energie a když
budou nějaké změny, tak jen ty k lepšímu.

Akce v knihovně:

poslední akce výroba z keramické hlíny se vyvedla a
výsledek už je v knihovně vypálený. Kdo vyráběl keramiku na táboře nebo
v knihovně, můžete si přijít pro hotové vypálené výrobky.
A co si to zopakovat??
Přijďte si na vánoční výstavu 20 a 21. 12. vyrobit popisky na dárečky a přáníčka
na akci
SCRAPBOOK A QUILLING V KNIHOVNĚ.
Za knihovnu Jitka Rolečková

Hasiči
V sobotu 18.10. se naši mladí hasiči
zúčastnili
Závodů
požární
všestrannosti v Dolním Dobrouči.
Počasí bylo přímo ukázkové, z ranní
mlhy se vyklubalo sluníčko a svítilo
závodníkům až do odjezdu domů.
Letos jsme opět dali dohromady dvě
hlídky kategorie mladší a dvě
kategorie starší. Den byl prosluněný,
tak už jenom předvést co jsme se naučili. A jak se ukázalo, bylo toho vcelku dost.
Naši mladší si přivezli 4.místo z 35družstev a starší 8.místo z 33 družstev. Čímž
jsme získali pěkné pozice pro jarní závody. Na těchto krásných výsledcích se
podíleli za kategorii mladší - Terka Brokešová, Pája Rolečková, Nelča Pecháčková,
Láďa Kalous, Vojta Veverka, Šíma Pecháček, Aninka Kaplanová, Honza Leitner,
Kuba Brokeš a Aleš Kaplan pod vedením J. Kalousové, L. Kotyzové a H.
Pecháčkové. Za kategorii starší - Danča Mrklovská, Majda Mrklovská, Kája
Rolečková, Ben Oravec, Dan Leitner, Víťa Beran, Káťa Kalousová, Anet
Kalousová, Anička Holubářová a Martin Holubář. Díky všem závodníkům za
dosažené výsledky a samozřejmě jejich trpělivým vedoucím. Též velký dík patří
Tomášovi Aulichovi nejenom za dopravu tam i zpět. Tak tedy doufejme, že jarní
závody budou též prosluněné a se stejně skvělými výsledky. Nebo že by byly i
lepší?
Jaroslava Kalousová
Uzávěrka příštího čísla bude 30.1.2015
Náměty a připomínky zasílejte na
jitkaroleckova@seznam.cz

