ZPRAVODAJ
obce Kameničná
…chystali jsme se už v létě a konečně padá

…tak asi půjdu radši pěšky

…tak tohle nás snad nečeká

Včasná příprava je vždy nejlepší
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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a před sebou máme další čtyři roky vzájemné spolupráce.
Dovoluji si Vám poděkovat za Vaše hlasy a účast při komunálních volbách.
Děkuji za Vaše dosavadní osobní, sportovní a společenské aktivity, vzájemnou
spolupráci a Vaši podporu .
Zároveň chci poděkovat za odvedenou práci členkám a členům Svazu dobrovolných
hasičů, zejména při pořádání a reprezentaci na Okrskové soutěži požárních družstev v
Kameničné, členkám Svazu žen, členkám a členům TJ Sokol, členkám taneční skupiny.
Letošní rok byl poměrně náročný a bohatý na různé akce. Některé se povedly úspěšně
dokončit - zpevněná příjezdová plocha ve sběrném dvoře včetně plotu, výměna střešní
krytiny nad částí sálu a některé nikoliv - například stavba zázemí na hřišti včetně oprav
poškozených místních komunikací těžkou dopravní technikou. Tyto budou dokončeny
během roku 2011
Budu rád, když si najdete cestu a kdykoliv přijdete s nápady, co a jak udělat v naší obci,
ale přijdete i s kritickými připomínkami
nebo kritikou jiných skutečností v obci.
Od 1. ledna 2011 je připraveno vydání nových obecně závazných vyhlášek obce, kde jsou
stanoveny nové dosud neřešené skutečnosti a poplatky, ale také nutné mírné navýšení
poplatků za svoz komunálního odpadu :
• Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
• Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů
• Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
• Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
• Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku ze vstupného

Dovoluji si Vám popřát jménem nově zvoleného zastupitelstva obce i jménem svým
příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2011, hodně pevného zdraví,
osobních i pracovních úspěchů.

Ing.Milan Sklenář
starosta obce
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Zasedání obecního zastupitelstva
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kameničná,
konaného dne 8.11.2010, od 19:00 hodin.
Zasedání Zastupitelstva obce Kameničná bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním starostou obce Ing. Milanem
Sklenářem.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce
podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na
neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 20.10.2010 v 16:00 hodin, žádný návrh nebyl podán).
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kameničná zveřejněna v
souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 2.11.2010 do 8.11.2010 Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je
7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před
složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s
výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a jmenovitě vyzval
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (přílohy
č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Jana Lhotáka a Jaroslavu Kalousovou a zapisovatelkou paní Marii
Čáslavkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Návrh usnesení č.1 :
Zastupitelstvo obce Kameničná určuje ověřovateli zápisu pana Jana Lhotáka a paní Jaroslavu Kalousovou a
zapisovatelkou paní Marii Čáslavkovou. Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) volba starosty a místostarosty
·
určení způsobu volby starosty a místostarosty
·
volba starosty
·
volba místostarosty
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně
hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k
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přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Změnu způsobu hlasování nikdo nenavrhl:
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty .
Výsledek hlasování:
Pro 5 hlasů Proti 2 hlasy Zdrželi se 0 hlasů. Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného
kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém
byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen
zastupitelstva Marie Čáslavková navrhla zvolit do funkce starosty pana Ing. Milana Sklenáře. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ostatní zastupitelé s návrhem souhlasili.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce Kameničná volí starostou pana Ing. Milana Sklenáře
Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů , Proti 0 hlasů, Zdrželi se 1 hlas.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Ing. Milan Sklenář navrhl zvolit do funkce místostarosty paní Mariii Čáslavkovou.. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Kameničná volí místostarostou paní Marii Čáslavkovou.
Výsledek hlasování: Pro .6 hlasů. Proti . 0 hlasů. Zdrželi se 1 hlas.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání Zastupitelstva obce Kameničná
Číslo: 1

24.11.2010

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1/ Rozpočtové opatření č. 10041 – neinvestiční účelová dotace životního prostředí ČR výdaje spojené
s ošetřením stromů v obci Kameničná.
Složení Kontrolní komise –

předseda – Marie Cimrová
členové - Ludmila Kotyzová
- Eva Beranová
Složení Finanční komise předseda - Hana Pecháčková
členové - Marta Kacálková
- Jaroslava Kalousová
Komise provedou minimálně 4 kontroly ročně.,
2/ Roční odměny
Peněžní dary zastupitelů
Odměny nově zvoleným zastupitelům
3/ Žádost pana Josefa Tomana o odkoupení obecní parcely č. 470/5 o rozloze 727 m2, za cenu 20,- Kč m2.
4/ Žádost paní Jany Mrklovské o odkoupení obecní parcely č. 579/3 o výměře 146 m2 , za cenu 40,- Kč m2.
5/ Smlouvu o dílo č. 841/RD/292/2010 „Obec Kameničná , Oprava místních komunikací mezi Obcí Kameničná a
firmou Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
6/ Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 10.04.2010 „Zateplení objektu kulturního domu Kameničná“ – termíny plnění,
mezi obcí Kameničná a firmou Spiral spol.s.r.o. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu dodatku.
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7/ Rozpočtové opatření č. 10048 Neinvestiční dotace na výdaje spojené s přípravou a provedením sčítání lidu ,
domů a bytů v roce 2011.
8/ Smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi obcí Kameničnou a MAS Orlicko“ Malé památky Orlicka““ ve výši 16 170,Kč. Pověřuje starostu Ing. Sklenáře k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo:
1.

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
2. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku ze psů.
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 32010 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 5 /2010 o místním poplatku za vstupného.
6. Zastupitelstvo obce Kameničná pověřuje Finanční komisi zpracováním ceníku za poskytované služby a
pronájmy.
…………………………………………………………………………………………………………………….

OBEC Kameničná
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Kameničná se na svém zasedání dne 24.11.2010 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Kameničná touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
(1)
fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný
nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek
odvádějí,
(2)
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k
trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové
povinnosti.
(2)
Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě
další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba
označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
(3)
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti
v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
(4)
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o
Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(5)
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,
kdy nastala.
Čl. 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 400,- Kč a je tvořena:
a)
z částky .250,- Kč za kalendářní rok
b)
z částky 150,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
2) Skutečné náklady roku 2010 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: .180 000,- a byly rozúčtovány takto:
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Náklady 180 000,- děleno 356 (333 osob s trvalým pobytem na území obce + 23 počet staveb určených nebo sloužících
k individuální rekreaci) = 505,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 400,- Kč.
3)V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v
průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví
stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav na konci tohoto měsíce.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)
Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do
30.6. příslušného kalendářního roku / ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.3. a do 30.6. příslušného kalendářního
roku.
(2)
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do
15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného
kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)
Od poplatku se osvobozují:
Občané pobývající v zahraničí déle jak 6 měsíců, což doloží čestným prohlášením.
(2)
Úleva se poskytuje / nárok na úlevu na poplatků má:
Důchodci a invalidní důchodci ve výši 100,-Kč
Děti a studující ve výši 100,- Kč.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním
výměrem.
(2)
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.3./2005 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu (uvede se číslo a přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky), ze dne
12.12..2005 schválené zastupitelstvem 12.12.2005 usnesením č.72. (uvede se datum vydání = datum schválení zastupitelstvem).

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Kameničná se na svém zasedání dne 24.11.2010 usnesením č.11 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

(1)
(2)

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Kameničná. touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
obce Kameničná
(2)
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří

(1)
měsíců.
(2)
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých
kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
(3)
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho
ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
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Obecně závazná vyhláška č. 3/2010
o místním poplatku z ubytovací kapacity
Zastupitelstvo obce Kameničná se na svém zasedání dne 24.11.2010 usnesením č.12 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
Obec Kameničná touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).
(2)
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1)
Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.
(2)
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)
Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti
spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem
ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu
(2)
V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede
a)
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo
pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)
čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)
další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících
nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
(3)
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o
Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4)
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5)
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu
místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby,
které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z
časového hlediska.

(1)

Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 5,- Kč
Čl. 5
Splatnost poplatku

(1)

Poplatek
je
kalendářního roku.

splatný

nejpozději

do

posledního

dne

pololetí

příslušného

Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)
Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
(2)
Od poplatku se dále osvobozují:
a)
Osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, a jejich průvodci
Čl. 7
Navýšení poplatku
(3)
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním
výměrem.
(4)
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku.
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Obecně závazná vyhláška č. 4/2010
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Kameničná se na svém zasedání dne 24.11.2010 usnesením č.13 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
Obec Kameničná touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2)
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1)
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění
stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních
děl.
(2)
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem
uvedeným v odstavci 1.
Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
Místní komunikace uvedené v Pasportu místních komunikací
parkoviště u hřbitova
prostor před sálem obce
prostor kulturního a sportovního areálu
prostor před OÚ, MŠ a školou
prostor tenisového hřiště
Pozn.: Tuto variantu lze použít v případě stanovení nízkého počtu míst na území obce.
Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1)
Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením
užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 1 den, je povinen splnit ohlašovací
povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem
uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2)
V ohlášení poplatník uvede
a)
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo
pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)
čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)
další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo
a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od
poplatku.
(3)
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o
Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(4)
Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c)
nejpozději do 15 dnů.
Čl. 6
Sazba poplatku
(1)
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a)
za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb a prodeje...................5,- Kč
b)
za umístění stavebních zařízení za 1m2 a den …………………………………2,c)
za umístění reklamních zařízením 1m2 a den ………………………………….5,d)
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí za 1m2 a den…...5,-Kč
e)
za umístění skládek stavebních materiálů a zařízení… za 1m2 a den……. …2,-Kč
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f)
g)
h)
i)
j)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa……………… za 1m2 a den ……….2,-Kč
za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce za 1m2 a den….……….2,-Kč
za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce za 1m2 a den………….2,za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce za 1m2 a den …………5,za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
za 1m2 a den .. 5,-Kč.

(2)
a)

Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
Vyhrazení parkovacího místa pro jedno osobní vozidlo………………..1 000,-Kč/rok.
Čl. 7
Splatnost poplatku
(pouze příklady, obec splatnost upraví dle vlastních podmínek)
(1)
Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný:
a)
při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 1 den nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b)
při užívání veřejného prostranství po dobu 2 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného
prostranství.
(2)
Poplatek podle čl. 6 odst. 2 je splatný do 30.12. běžného roku
(3)
Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji
povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 8
Osvobození a úlevy
(1)
Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
(2)
Od poplatku se dále osvobozují:
a)
Sbor dobrovolných hasičů Kameničná
b)
TJ Sokol Kameničná
c)
Obec Kameničná
d)
akce pořádané místními organizacemi pro děti do 15 let
Čl. 9
Navýšení poplatku
(5)
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním
výměrem.
(6)
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ................../ patnáctým dnem po dni vyhlášení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010,
o místním poplatku ze vstupného
Zastupitelstvo obce Kameničná se na svém zasedání dne 24.11.2010 usnesením č. … usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
Obec Kameničná touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).
(2)
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1)
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z
přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
(2)
Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(6)
Poplatník je nejpozději 15 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo
jejího konání, výši vstupného, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
(7)
V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba
uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů
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platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.
(8)
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o
Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(9)
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(10)
Do 3 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o
daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1)
Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a)
kulturní akci ...............................…
5 %,
b)
sportovní akci .........................…..
5 %,
c)
prodejní akci .................................
10 %,
d)
reklamní akci .............................…
10 %.
(2)

V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se pouze poplatek s nejvyšší sazbou.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)
Poplatek je splatný do 3 dnů ode dne skončení akce.
(2)
Při placení paušální částkou do 3 dnů ode dne skončení akce (....nejpozději do posledního dne měsíce ve kterém byly
akce konána).
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)
Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.
(2)
Od poplatku se dále osvobozují:
a)
organizace obce Kameničná při pořádání akcí pro děti.
.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(7)
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním
výměrem.
(8)
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náklady na odvoz a uložení odpadů
Rok

2007
2008
2009

Náklady v Kč,

187 011
197 447
209 000

Přijmy

Přijmy za třídění odpadu

Poplatky od občanů
106 150
102 320
100 000

EKO-KOM a ASEKOL
20 977
29 578
30 000

Doplatek obce

59 884
65 548
79 000

Jak jste již asi zjistili z naší úřední desky, od 1.1.2010 bude platit nová Obecně závazná vyhláška č.
1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Touto vyhláškou se mění výše poplatků za popelnice:
Občané 400,- Kč
Chalupáři –
400,- Kč
Děti a studující – 300,- Kč
Důchodci 300,- Kč
Poslední změna poplatků za odpady byla od 1.1.2006. Od té doby dochází každoročně k navýšení
nákladů, přesto že poměrně úspěšně třídíme odpady, což dokazuje i částka 30 000,- vrácená od EKO –
KOMU. V roce 2006 měla naše obec asi 350 obyvatel + 23 chalup. K 30.11.2010 je v naší obci pouze
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328 obyvatel + 23 chalup. Z toho důvodu se navyšuje podíl nákladů na jednoho občana na částku 595,Kč. Na každého občana v průměru obec přispívá tedy částkou asi 200,.- Kč.
Víme, že je to v dnešní době poměrně nepříjemné, ale musíme se s touto skutečností nějak vyrovnat.



Obecní úřad Kameničná informuje:
Volby:
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci Kameničná.
Počet zapsaných voličů 255
Počet voličů kteří volily 173

to je 67,8 %

ODS
ČSSD
TOP 09
KDU ČSL
Věci veřejné
KSČM
Strana Práv Občanů- Zemanovci
Suverenita
Strana zelených
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
Volte pravý blok

52 hlasů
29 hlasů
23 hlasů
14 hlasů
14 hlasů
12 hlasů
12 hlasů
9 hlasů
4 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas

to je 30 %
to je 16,7%
to je 13,2%
to je 8%
to je 8 %
to je 6,9 %
to je 6,9. %
to je 5,2 %
to je 2,3 %
to je 1,2 %
to je 0,8 %
to je 0,8%

PROVOZNÍ DOBA Městského úřadu Žamberk
od 20.12.2010 do 3.1.2011
20.12.2010
21.12.2010
22.12.2010
23.12.2010
24.12.2010
25.12.2010
26.12.2010

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:
neděle:

8:00 - 11:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

12:00 - 17:00 úřední den
12:00 - 14:00
12:00 - 17:00 úřední den
12:00 - 14:00

27.12.2010
28.12.2010
29.12.2010
30.12.2010
31.12.2010
01.01.2011
02.01.2011

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:
neděle:

8:00 - 11:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

12:00 - 17:00 úřední den
12:00 - 14:00
12:00 - 17:00 úřední den
12:00 - 14:00

03.01.2011

pondělí:

8:00 – 11:00 12:00 – 17:00 úřední den
Mgr. Radomíra Křenová, v. r.
vedoucí kanceláře tajemníka
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 Společenská rubrika 
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci prosinci a lednu oslaví
významné životní jubileum.
V měsíci prosinci oslaví narozeniny:
paní Tomanová Věra
80 let
65 let
paní Vondrová Marcela
V měsíci lednu oslaví kulaté 60. narozeniny
pan Jiří Veverka

Srdečně gratulujeme!



Společenský život v naší obci
Co se událo:
Děti se zúčastnily hasičských závodů, Svaz žen se vrátil z Vánoční výstavy, zvolili jsme nové zastupitelstvo a je na
čase začít se připravovat na blížící se Vánoce.

Co nás čeká u nás:
-

19.12.2010 Obecní úřad a knihovna Kameničná připravují Vánoční (prodejní) výstavu
24.12.2010 TJ Sokol Kameničná připravuje tradiční S E T K Á N Í V K A P L I
28.12.2010 TJ Sokol Kameničná připravuje florbalový turnaj v sále



Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
probíhá pravidelné cvičení v jednotlivých složkách pod vedením cvičitelek: Jitky Rolečkové, Ivety
Kacálkové a Hany Pecháčkové
30. listopadu - v úterý od 20 hod. se rozeběhlo i cvičení žen pod vedením Jany Kratochvílové - zřejmě se
přesune na čtvrtek do sálu od 19 hod. - sledujte vývěsku
24.12.2010 připravujeme tradiční S E T K Á N Í V K A P L I
od 22 hod. se zpěvy a s následným posezením ve škole při teplých
nápojích
V příštím týdnu začneme s nácvikem - zájemci hlaste se - termín schůzky
vyvěsíme do skříňky.
V úterý 28.prosince 2010 od 13 hod. rozhýbeme svá těla na florbalovém
turnaji v sále . Připravte si 3-členná družstva /jeden člen povinně žena/ ,
ceny seženeme a putovní pohár od loňského vítěze taky.
V lednu 2011 vyjedeme na plavání - možná tradičně do České Třebové nebo zkusíme Rychnov nad Kněžnou.
-

„Jsou lidi, které milujeme
a slova, která nevyslovíme.
Lásky, na které vzpomínáme,
radost, kterou prožíváme a
a přátelé, na které nezapomínáme.“
Přeji vám v novém roce, abyste v tom lidském shonu našli dostatek času ke snění a odpočinku, protože život je
příliš krátký na rozčilování se nad malichernostmi a tak se:
líbejte pomalu
smějte šíleně
Za TJ Sokol Jana Kratochvílová
a odpouštějte rychle!!!!!!!
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Co nového na Orlicku v roce 2010?
Rekonstrukce Divišova divadla v Žamberku, nová komunikace v Horní Lipce, vybavení
jezdeckého klubu v Červené Vodě, nebo zkvalitnění rodinného centra Pohoda …
… nejen tyto, ale dalších jedenáct projektů v regionu Orlicko bylo v letošním roce
zrealizováno díky dotaci zprostředkované prostřednictvím občanského sdružení ze
Žamberka.
Občanské sdružení s neobvyklým názvem „MAS ORLICKO“ bylo založeno v roce 2006 s cílem
podporovat rozvoj regionu na základě zprostředkování dotací obcím, neziskovým organizacím i podnikatelům.
Každoročně financuje z Evropských fondů realizaci projektů v celkové hodnotě cca. 10 000 000 Kč.
Jak mohou žadatelé prostředky na podporu svého projektu získat a jaké služby občanské sdružení poskytuje, nám
řekl předseda sdružení, Ing. Oldřich Žďárský:
„Prostředky jsou rozdělovány na základě žádostí, které žadatelé
předkládají do kanceláře občanského sdružení v Žamberku. Tuto žádost, která
musí splňovat předepsané náležitosti, si zpracují buď sami, nebo pokud se na to
necítí, mohou požádat o pomoc vhodnou poradenskou firmu.
Nespornou výhodou pro žadatele je, že mohou využívat po celou
dobu přípravy a realizace projektu bezplatnou konzultační pomoc
kanceláře MAS, za kterou by v případě převážné většiny dalších
dotačních programů museli platit.“
Ukončené projekty – seznamte se!
Jak už bylo uvedeno v úvodu, bylo v letošním roce v regionu Orlicko zrealizováno celkem 15 projektů – seznamte
se s nimi:

Obec Studené
Poskytnutá dotace: 520 813,-

Město Králíky

ZESPO CZ s.r.o.
Obec Mistrovice
Jezdecký klub Červená Voda
Poskytnutá dotace: 175 000,- Poskytnutá dotace: 806 391,- Poskytnutá dotace: 360 000,-

Obec Lukavice

Poskytnutá dotace: 700 000,- Poskytnutá dotace: 590 777,-

Městys Kunvald
Poskytnutá dotace: 698 209,-

Obec Pastviny
Poskytnutá dotace: 692 958,-

Obec Klášterec nad Orlicí
Poskytnutá dotace: 408 402,-

Kunvaldská a.s.
Poskytnutá dotace: 143 065,-
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Obec Helvíkovice
Poskytnutá dotace: 843 089,-

Pavel Kaplan
Poskytnutá dotace: 350 000,-

Město Žamberk
Poskytnutá dotace: 900 000,-

Obec Kameničná
Poskytnutá dotace: 800 000,-

Občanské sdružení CEMA Žamberk
Poskytnutá dotace: 491 674,-

V příštím roce se mohou na zkvalitnění zázemí své obce zrealizované s podporou MAS těšit občané města
Letohrad a obcí Těchonína, Jamného nad Orlicí, Klášterce nad Orlicí, Dlouhoňovic a Písečné. S novým vybavením a
zázemím budou moci svou činnost rozvíjet např. divadelní spolek v Lipce, Raft klub gymnázia v Letohradě, středisko
Junáka v Žamberku, tělovýchovná jednota v Dlouhoňovicích, nebo Orel jednota Lukavice.
A v neposlední řadě si díky 60% dotaci své provozovny novými stroji a technologiemi vybaví také devět
dřevozpracujících podniků na Orlicku.
Příležitosti v roce 2011
V roce 2011 budou mít potenciální žadatelé dvě příležitosti podat si žádost o dotaci. Podporovány budou
investiční projekty neziskových organizací, zemědělských podnikatelů a drobných podnikatelů ve dřevozpracujícím
průmyslu (truhláři, pilaři, … ).
Vše o vyhlašovaných „Výzvách“ i činnosti sdružení naleznete na webových stránkách www.mas.orlicko.cz ,
nebo přímo v kanceláři MAS na adrese: Divišova ulice 669, 564 01 Žamberk.
Koncem roku vydá MAS ORLICKO také informační noviny, ve kterých se mimo jiné budete moci seznámit se
všemi 50 podpořenými projekty, včetně poskytnutých dotací a přečíst si rozhovory s podpořenými žadateli.
Noviny si budete moci bezplatně vyzvednout na své obci, nebo v kanceláři MAS.



Tisková zpráva o provozu Lyžařské běžecké oblasti Buková hora –
Suchý vrch v sezóně 2010-2011.
Sdružení obcí Orlicko jako provozovatel si Vás dovoluje informovat o novinkách v provozu strojově upravovaných
běžkařských tratí na Bukové hoře a Suchém vrchu v zimní sezóně 2010-2011.
Technika na úpravu tratí je připravena a čekáme na první sníh. Frekvence úpravy bude jednou týdne před
víkendem a před svátky v celém rozsahu ( všechny lyžařské tratě ) , jednou týdne, zpravidla ve středu, pak
zkrácená úprava okolo Bukové hory a na Suchý vrch. Trasa Červenovodské sedlo – Suchý vrch bude upravována
častěji díky technice provozovatelů bufetu na Suchém vrchu.
Novinkou této sezóny v úpravě tratí je nová trasa z Hvězdy ( sedlo od silnice před Suchým vrchem) nad Červenou
Vodou a Boříkovicemi až na křížení tras žluté a zelené směrem k Boudě ( U třech pánů) .
Od 1.12.2010 by mělo být opět v provozu Informační centrum a sociální zázemí na Červenovodském sedle . Provoz
předpokládáme až do konce zimní sezóny každodenně. Z důvodu dodržování podmínek dotace na výstavbu
objektu bude omezen sortiment podávaného občerstvení. Převažovat budou teplé a studené nápoje a z jídla pouze
balené potraviny. Prosíme o pochopení této situace, která bude trvat až do konce roku 2015 a nemá , pokud
nechceme vrátit dotaci ( 9 mil.Kč) , jiné řešení.
Další novinkou provozu běžeckých tratí je rozšiřování informovanosti o lyžařských běžeckých trasách a o stavu
jejich úpravy. Vedle již osvědčených kamer na sedle a na Suchém vrchu a uvádění informací o úpravě běžeckých
tratí jak na webech ( např. www.orlicko.cz, www.cenkovice.com nebo www.holidayinfo.cz) , tak na teletextu ČT 1 a
ČT 2 budeme v nejbližších měsících osazovat nové mapy a směrovky , vydáme novou mapu běžeckých tratí a
zejména nabídneme nový systém v on-line sledování úpravy tratí pomocí GPS. Tento systém umožní běžkařům na
hlavních informačních webech a na kamerách sledovat aktuální informace, které tratě a v jaké době byly upraveny.
Poslední novinkou letošní sezóny bude zpoplatnění parkoviště na Červenovodském sedle. Sdružení obcí Orlicko
počítá se sazbou 30 Kč za den. K tomuto nepopulárnímu opatření jsme byli nuceni přistoupit po letech hledání
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možných zdrojů alespoň na částečné pokrytí nákladů přímo souvisejících s provozem rolby při úpravě tratí. Tyto
náklady se ročně pohybují okolo 500 tis. Kč a jsou z větší části hrazeny z příspěvků části členských obcí Sdružení
obcí Orlicko. Menší část pak pokrývají příspěvky z reklamy firem Česká spořitelna a.s., Eurovia Vinci a.s., VAK
Jablonné nad Orlicí a.s. nebo VAKSTAV s.r.o. Věříme, že parkovné bude pochopeno ze strany uživatelů lyžařských
běžeckých tras jako jejich příspěvek na udržení a rozvoj této významné zimní aktivity v regionu Orlicka.
V závěru ještě informace o provozu skibusů, které začnou jezdit opět koncem prosince a to na dvou linkách.
Jedna tradičně z České Třebové přes Lanškroun a Čenkovice na Červenovodské sedlo a druhá ze Žamberka přes
Letohrad a Jablonné na sedlo a dále, což je novinka této sezóny, do Červené Vody a na Mlýnický dvůr do nové
otevíraného lyžařského centra Skipark Červená Voda. Otevření nejmodernějšího lyžařského areálu v Orlických
horách. Zároveň otevírá díky nové vyhřívané čtyřsedačkové lanovce další možnost nástupu do lyžařských stop.
Na setkání v lyžařské stopě se těší za Sdružení obcí Orlicko
Miroslav Wágner
předseda Orlicka

Antonín Fiala
manažer Orlicka


Obecní úřad v Kameničné, MŠ Kameničné a Svaz žen
zvou srdečně všechny občany
na
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMEČKU
které se koná
v sobotu dne 4.12. 2009
v 16:00 hodin u budovy Obecního úřadu.
Program:

Vystoupení dětí z MŠ Kameničná
Občerstvení, ohňostroj

Obecní úřad a knihovna Kameničná
pořádají

Vánoční (prodejní) výstavu
-

dne 19. 12. 2010
v bývalé škole
podělte se s ostatními o radost z vlastních výrobků, zajímavých dekorací a
nezapomeňte vyrobit perníkovou chaloupku do soutěže O zlaté prasátko.
- Výběr věcí v pátek od 15 – 19 hod a v sobotu od 9 - 11 hod.

Uzávěrka příštího čísla bude 31.1.2011
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz
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