
Vážení spoluobčané,
nadešel pro nás tradičně ten sváteční čas, období adventu, nadcházejících svátků
vánočních a s nadějemi očekávaný příchod nového roku 2014.
Dovolte mi proto malé poohlédnutí za již téměř uplynulým rokem 2013.
Po 30-ti letech byla provedena výměna střešní krytiny, oprava a natření
oplechování včetně okapů a hromosvodů na kapli Nejsvětější trojice z prostředků
obce ve výši 130.000,- Kč. Důvodem byl nevyhovující technický stav střechy,
zatékání a koroze plechování zvonice.
Zároveň byla letos dokončená vloni započatá oprava sochy Pana Ježíše Krista u
vchodu do kaple Nejsvětější trojice sochařem panem Hynkem Bláhou s finančním
příspěvkem Sdružení obcí Orlicko.
Podařilo se zajistit uskutečnění stavební akce s názvem ,, Zpevněná plocha hřiště u
hasičského areálu“ o ploše 110 m2 zámkové dlažby Sborem dobrovolných hasičů
Kameničná. SDH má zajištěnou dotaci na tuto akci ve výši 123.351,- Kč, což činí
90% finančních prostředků od Státního zemědělského intervenčního fondu České
republiky.
Poslední v řadě byla stavební akce a názvem ,,Obnova místní komunikace do
Pádolí“ v celkové hodnotě 236.128,- Kč včetně DPH. Na tuto akci obdržela naše
obec investiční dotaci ve výši 100.000,- Kč od poskytovatele Pardubického kraje z
Programu obnovy venkova.
Dovoluji si velmi poděkovat za aktivní sportovní a kulturní činnost, za reprezentaci
naší obce členkám a členům Sboru dobrovolných hasičů a mladým hasičům,
členům a členkám TJ Sokol Kameničná, členkám Svazu žen, členům SPZ v.o.s. a
tanečnímu souboru Country Energies.
Dovoluji si Vám i našim obchodním partnerům jménem zastupitelstva obce popřát
příjemné a klidné svátky vánoční, mnoho štěstí, zdraví, osobních i pracovních
úspěchů v novém roce 2014.
S úctou
Ing.Milan Sklenář, starosta obce



Zasedání obecního zastupitelstva
č.28
23.10.2013

Usnesení:
1.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu :
č.3 v částce 24 100,- Kč. Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
č. 4 v částce 200 000,- Kč Obnova místní komunikace do Pádolí – Investiční akce.
2.
Různé:
2.1. Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí opravu dveří staré vodárny.
2.2. Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí nutnost kontroly, popřípadě opravy stožárů
veřejného osvětlení.
2.3. Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí nutnost opravy komínů Obecního úřadu,
Mateřské školy, Bývalé školy a obecního sálu.
2.4. Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí opravu části lesní cesty v obecním lese.
2.5. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje žádost pana Jiřího Hostinského o skácení jasanu u čp.
91.
2.6. Zastupitelstvo obce Kameničná pověřuje paní Jaromíru Veverkovou jako „Osobu odpovědnou za
správu místních poplatků“.
2.7. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV-122009859/VB, mezi Obcí Kameničnou a ČEZ Distribuce a.s. na pozemky p.p.č. 1732 a p.p.č. 1734/4
v k.ú. Kameničná. Zastupitelstvo obce Kameničná pověřuje starostu Ing. Milana Sklenáře
podpisem smlouvy.
č.29
23.11.2013

Usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje: Revokaci usnesení č.26 ze dne 1.7.2013 bod 3.3.
v novém znění: Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje účelovou půjčku pro
SDH Kameničná na akci „Zpevněná plocha hřiště u Hasičského areálu“ ve výši 123.333,30 Kč.
což je částka odpovídající 90% nákladů na zhotovení.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje: Projednání podání žádosti na Státní pozemkový
úřad pro Pardubický kraj v Pardubicích o bezúplatný převod pozemkových parcel v k.ú.
Kameničná do vlastnictví obce Kameničná:
p.p.č. 271/8
p.p.č. 273/6
p.p.č.273/33
p.p.č.273/35
p.p.č.273/36
3.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje: Příkaz k provedení inventarizace majetku obce
Kameničná k 31.12.2013. Viz příloha.

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje: Ceník obce Kameničná za hrobové místo a služby
spojené s nájmem platný od 1.1.2014. Viz příloha.

5.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje: Příspěvěk Gymnáziu, Žamberk, Nádražní 48, na
renovaci žákovských šaten ve výši 1000,- Kč.

6.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí Žádost Domova důchodců Ústí nad Orlicí o
příspěvek v částce 3 000 Kč. na provoz tohoto zařízení.

7.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje: Revokaci usnesení č.3 ze dne 26.1.2011 boč č. 3
v novém znění:
Prodej stavební parcely č.172 o rozloze 185m2 v k.ú. Kameničná za cenu 13 000,- Kč dle
jednotlivých podílů vlastníků bytů v čp. 45 Kameničná na společných prostorech. Poplatky,
sepsání smlouvy, kolky za vklad na katastr nemovitostí hradí kupující.

8.

Různé:

8.1. Zastupitelstvo obce Kameničná se seznámilo s žádostí orlicko-ústecké nemocnice a.s. o
příspěvek do projektu nadačního fondu „S námi je tu lépe“.
8.2. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo informaci rady Pardubického kraje ze dne
14.11.2013 o omezení provozu rychlé lékařské pomoci v Žamberku ( rychlá lékařská pomoc by
byla k dispozici pouze ve všední dny v pracovní době od 6.30 do 15.30). Mimo tuto dobu, tj. ve
všední dny odpoledne, o sobotách, nedělích a svátcích nebude lékař k dispozici. S návrhem
změny zastupitelstvo nesouhlasí a pověřuje starostu zasláním protestní nóty na Pardubický kraj.
8.3. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje: Rozpočtovou změnu č. 5/2013 ve výši 147 000,- Kč.
v části příjmů i výdajů.
8.4. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje: provedení revize stavu veřejného osvětlení.
8.5.Zastupitelstvo obce obce Kameničná bylo seznámeno s možností nákupu nového obecního
traktoru a zároveň s možností prodeje stávajícího traktoru.



Obecní úřad informuje: 
Od 1.1.2014 povinné elektronické podávání daňového přiznání k DPH a jiných podání
Od 1. 1. 2014 v souvislosti se zákonem č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen zákon o DPH), vzniká plátcům daně
z přidané hodnoty povinnost podat elektronicky daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání a hlášení, a to
včetně příloh.
Pouze elektronicky může být od 1.1.2014 podána rovněž přihláška k registraci za plátce a oznámení o změně
registračních údajů u plátce DPH.
Tuto povinnost elektronické formy podání budou mít
•
Plátci DPH právnické osoby - všechny,
•
Plátci DPH fyzické osoby - při splnění zákonem stanovených podmínek resp. s výjimkami uvedenými v
zákoně.
Předmětnou povinnost upravuje nový § 101a zákona o DPH, ve kterém jsou také uvedeny podmínky, při jejichž
splnění fyzické osobě nevzniká povinnost podávat podání elektronickou formou.

Povinnost elektronického podávání platná bez rozdílu pro všechny plátce pokud jde o podání výpisu z evidence pro
daňové účely u režimu přenesení daňového povinnosti zůstává nadále zachována (§ 92a odst. 5 zákona o DPH ve
znění účinném od 1.1.2014).
Elektronicky se Finanční správě ČR podání podávají prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro daňovou
správu“ umístěné na adrese www.daneelektronicky.cz. Související informace lze nalézt na internetových stránkách
www.financnisprava.cz.
Nové ustanovení § 101a zákona o DPH, účinné od 1. 1. 2014, zní:
§ 101a
Povinná elektronická forma podání
(1)

Plátce je povinen podat elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou
správcem daně
a) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,
b) hlášení,
c) přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení.
(2) Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů se podává pouze
elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně; to neplatí pro
identifikované osoby.
(3)
a)

b)

Fyzická osoba není povinna postupovat podle odstavce 1 nebo 2, pokud
její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních
měsíců nepřesáhne 6 000 000 Kč; pokud fyzická osoba tento obrat překročí, vzniká jí
povinnost činit podání podle odstavce 1 za zdaňovací období následující po
zdaňovacím období, v němž došlo k překročení obratu, a trvá nejméně po dobu 6
kalendářních měsíců, a
nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

Ceník za hrobové místo platný od 1.1.2014.
Malý hrob
Z toho:
Nájemné: - (2 m x 10,- Kč = 20,- Kč x 5 let)
Služby: - vodné ( 10,- Kč x 5 let)
- odpady ze hřbitova ( 12,- Kč x 5 let)
- úklid a sečení (8,- Kč x 5let)
Velký hrob:
Z toho:
Nájemné - (4 x 10,- Kč = 40,- Kč x 5 let)
Služby:
- vodné ( 10,- Kč x 5 let)
- odpady ze hřbitova ( 12,- Kč x 5 let)
- úklid a sečení (8,- Kč x 5let)

250,- Kč
100,- Kč
50,- Kč
60,- Kč
40,- Kč
350,- Kč
200,- Kč
50,- Kč
60,- Kč
40,- Kč



Společenská rubrika 
Zastupitelstvo gratuluje občanům, kteří v měsíci prosinci a
lednu oslaví významné životní jubileum.
Prosinec 2013:

Kalous Zdeněk
Hovad Miloslav
Hostinský Jiří

75 let
60 let
65 let

Leden 2014 :

Reslová Jitka
Koukolová Miluše

65 let
60 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!



Co se událo
Kamenská DRAKIÁDA
Každoroční sraz všech létavých i nelétavých draků z naší vísky se uskutečnil 19.10. 2013.
Cenu za nejkrásnějšího draka si odnesl drak „létající velryba“. Zúčastnilo se asi 30 draků
různých tvarů a velikostí. Protože nám tentokrát počasí přálo a foukal vítr, někteří draci nám
opustili i doporučenou leteckou zónů a odporoučeli se kdoví kam. Nejlepšího letce získal
drak, který délkou šňůry ohrožoval i letadla. Vítězové si odnášeli krásné ceny sponzorované
prodejnou pana Václavíka.

Co nás čeká
14. 12. 2013 Svaz

žen pořádá zájezd na zámek DOUDLEBY NAD ORLICÍ

Výzdobený zámek ,vánoční jarmark,farmářské trhy,
Odjezd ve 13 hod od Veverkových. Přihlášky v obchodě.
21. a 22.12. 2013 se uskuteční již tradiční Vánoční (prodejní) výstava od 9 – 17 hod budeme rádi, když
se přijdete zúčastnit. Za výrobky na výstavu předem děkujeme.
24. 12. 2013 SETKÁNÍ V KAPLI s vánočními zpěvy a vlídným slovem – ve 22 hod.
27. 12. 2013 FLORBALOVÝ TURNAJ smíšených trojic v pátek ve 13 hod. v sále



Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
20.10. – Ženy se skladbou Waldemariána vystupovaly na Sokolské akademii v Hradci Králové.
15.11. – Uspřádán zájezd do bazénu do České Třebové, účast 34 lidí.
16.11. – Děvčata Country energies vystupovaly na setkání důchodců v Záchlumí a sklidily veliký
úspěch.
Každé úterý v 18 hod a v neděli v 15 hod probíhají nácviky na vánoční zpívání.
CVIČEBNÍ HODINY:
Středa – 17.30 – 19.00 h. - ŽACTVO - moderní tance a posilování s hrou.

vede Jitka Rolečková, asistuje Tereza Leitnerová
Pátek - 17.30 - 19.00 h. - ŽACTVO - orientální tance vede Jitka Rolečková
Neděle - 19.00 – 20.00 h. - nácvik Country energie vede Jitka Rolečková a Šárka Martincová
Když se dají přesvědčit, dají si i rozcvičku ve stylu Zumby – vede Šárka Martincová
Ženy – stále jezdíme cvičit v pondělí od 19 h na Pilates a ve čtvrtek od 19.30 h. na jógu do Slatiny.
Místa je v tělocvičně dost a v autě taky pro další zájemkyně.
Připravujeme:
SETKÁNÍ V KAPLI s vánočními zpěvy a vlídným slovem – 24.12. ve 22 hod.
s následným posezením ve škole a občerstvením
* vystoupení opakujeme 26.12. v 17 hod. v kapli v Helvíkovicích
tradiční FLORBALOVÝ TURNAJ smíšených trojic v pátek 27.12. ve 13 hod. v sále
* v lednu zájezd do bazénu do České Třebové, dopravu uhradí hasiči
Sledujte vývěsku!
„ Vánoce jsou čas,kdy na zem padají hvězdy,aby splnily přání a svítily celý další rok na cestu těm, kteří
ji hledají. Přeji šťastnou hvězdu ! „
za TJ Jana Kratochvílová



Zprávy z knihovny
Milí čtenáři,
Poslední zpravodaj roku 2013 je tu. Do nadcházejícího roku 2014 bych Vám
chtěla popřát více klidu a pohody, odpočinku a relaxace. Nejlépe při dobrém
čaji a s knihou v ruce. Nezapomeňte však i na sport, ať se nám lépe tráví.
Do nového roku 2014 si nezapomeňte pořídit „Kalendář - Kameničná 2014“
S fotografiemi Kameničné. Už je k dispozici na Obecním úřadu a bude také
na Vánoční výstavě 21. a 22. prosince na kterou Vás srdečně zveme a
prosíme o zapůjčení zajímavostí a výrobků.
Za obecní knihovnu Jitka Rolečková

VYRÁBÍME! Nemáte ještě vánoční dárky pro sourozence, kamarády,
či rodiče? Přijďte si je vyrobit v sobotu 14. 12. 2013 od 14 do 18 hodin.
S sebou 100,- Kč na výtvarný materiál.
Vyhlašujeme zimní SOUTĚŽ O nejkrásnějšího „sněhuláka“
Foto svého výtvoru vyfotografujte a pošlete na mail
knihovnakamenicna@seznam.cz nebo doneste do knihovny.
Výsledky a nejkrásnější fotky uveřejníme v únorovém Zpravodaji.
Vítězové dostanou zajímavé ceny.

 Mladí hasiči Kameničná informují 
Hurá vyhráli jsme!
Závod požární všestrannosti se konal v Horní Čermné dne 12. 10. 2013.
Mladší hasiči se umístili na skvělém 3. místě z 32 družstev, starší hasiči na
19. místě z
32 družstev.

Svaz žen vyhlašuje sbírku víček od Pet lahví. Možno odevzdávat v obchodě .
Společně podpořme ty, kteří potřebují naši pomoc.
Uzávěrka příštího čísla bude 30.11.2012
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz

