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Zasedání obecního zastupitelstva
č.4
13.12.2010

Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje vyrovnaný Rozpočet na rok
2011 ve výši:
Přijmy: 4 710 000,- Kč
Výdaje: 4 710 000,- Kč
2. Zastupitelstvo schvaluje změnu programu:
3. Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o změně stavby před
jejím dokončením mezi Stavebním úřadem v Žamberku a stavebníkem
společností SOLARPARK Kameničná s.r.o.. Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
4. Různé:
4.1.Zastupitelstvo schvaluje záměr obce prodat stavební parcelu 1734/6 o
výměře 982 m2 v k.ú. Kameničná za cenu 40.- Kč za m2.
4.2.Zastupitelstvo schvaluje osvobození od poplatků za komunální odpad paní
Kateřinu Beranovou a jejího syna kteří pobývají dlouhodobě v zahraničí.
4.3.Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č.j.
ÚZSVM/ HSY/2011-HSY. K pozemku označenému jako p.pč 273/34 v k.ú.
Kameničná mezi ÚZSVM a Obcí Kameničnou. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
4.4.Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo mezi společností IP IZOLACE POLNÁ a
Obcí Kameničná na zateplení stropů nad sálem a jevištěm u obecního sálu
Kameničná. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
4.5.Zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření
Přijmy:
3 427 477,06 Kč
Výdaje:
4 221 357,71 Kč
Rozdíl:
793 880,65 Kč je zapojený výsledek hospodaření minulých let.
4.6.Zastupitelstvo schvaluje odepsané pohledávky:
Berkyová Romana za rok 2009, 345,- Kč popelnice + pes
Šlechta Jindřich 350,- Kč popelnice
4.7.Zastupitelstvo projednalo inventury za rok 2010, majetek činí 38 916 680,17.
Manka a škody nebyly zjištěny.
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Schválený rozpočet na rok 2011

-

Kapitola
Příjem/tis.Kč/
Pěstební činnost
100
Vnitřní obchod, služby, turismus
Dopravní obslužnost, cesty
z toho oprava míst. Komutací
z toho fin.prostř. na řešení kriz. sit
Odvádění a čištění vod
-z toho projekt.dokumentace ČOV
Mateřská školka –neinv.náklady
z toho opr.střechy
Základní školy ,gymnasium
Činnost knihovnická
1
Kultura
5
z toho zateplení střechy
chata a úpravy hřiště
dopl.projekt.dokumentace
Sdělovací prostředky
3
Sbory pro občanské záležitosti
Tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výst. a údržba míst.inžen.sítí
Komunální služby
154
z toho prodej pozemků
150
Svoz komunál.odpadu
z toho odvoz odpadu
Vyžívání a zneškodňování komun.odpadu
Péče o vzhled
z toho oprava plotu okolí budov
Požární ochrana
Místní zastupit.orgány
odměny členů zastupitelstva
cestovné
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
10
Pojištění funkčně nespecif.- budov
Vratka volby Evropský parl.
Daňové příjmy
2 598
Přijaté dotace
901
z toho nein.dotace v rámci souhr.vzt. 101
dotace SZIF r. 20010
800
Financování
908
Celkem

4 710
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Výdaj/tis.Kč/
50
12
685
500
100
435
350
560
200
74
28
957
250
400
120
30
25
20
70
3
200
89
50
234
220
30
229
200
15
451
436
15
477
10
30
26

4 710

Kapitola

Výsledek hospodaření obce Kameničná za rok 2010
výdaje /Kč/
příjmy /Kč

Pěstební činnost – lesy
Vnitřní obchod
Cesty, dopravní obslužnost
Odvádění a čištění odpad.vod
Předškolní zařízení
z toho MŠ stav.práce
Základní škola
Gymnasium
Činnost knihovnická
Kultura
z toho stav.práce,oprava
Záležitosti sděl. prostředků

74 786,20
8 825,34 683,35 827,352 636,42 636,73 000,1 000,25 440,951 064,20
716 839,36 600 ,Obnova a zachov.kult.památek/stromy/
147 870,Sbor pro občanské záležitosti ,svěcení 27 367,Tělovýchovná činnost
6 976,Veřejné osvětlení
46 331,Pohřebnictví
2 430,Sběr a svoz komunál.odpadu
1 029
z toho rekonstruk.dvora
749 729,Komunální služby
211 506,z toho pozemky
102 200,Využívání a zneškodnění komun.odpadu
Péče o vzhled obce a veř.zeleň
68 327,Požární ochrana
80 077,50
Místní zast. orgány
443 151,Činnost místní správy
485 217,41
Pojištění funkčně nespecif.-budov
29 928,Služby peněžních ústavu
7 722,Volby , sčítání lidu
26 716,Finanční vypořádání min.let-volby
6 696,Daňové příjmy
Daň z nemovitosti
Poplatek za komunální odpad
Správní poplatky
Poplatky ze psů
Přijaté dotace ze státního rozpočtu v rýncu SDV
Neinv.dotace – volby ,sčítání lidu
Ostatní neinv.dotace ze stát.rozpočtu-ošetř.stromů
Inv.dotace od kraje-projekt kanalizace
Celkem
4 221 357,71
Výsledek hospodaření
- 793 880,65

221 299,100,-

823,4 330,1 900 ,-

800,181,10
27 631,21 460,31 206,50

837,6 621,34

2 272 414,63
202 289,59
101 875,3 890,5 600,127 100,47 273,123 139,245 000,3 427 477,06
V Kameničné dne 20.2.2011

Vypracovala

: Veverková Jaromíra účetní
Ing. Sklenář Milan
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starosta

Svoz komunálního odpadu – popelnice duben – prosinec 2010
měsíc

datum datum datum

duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen

14.4.
12.5.
9.6.
7.7.
4.8.
1.9.
6.10.

28.4.
26.5.
23.6.
21.7.
18.8.
15.9.

29.9.

a dále každý týden ve čtvrtek
Poplatky za svoz komunálního odpadu a Zpravodaj je nutné zaplatit do 30. 6. 2011



Obecní úřad Kameničná informuje:
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

VYHLAŠUJEME
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
2
Látky (minimálně lm , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv - veškerou nepoškozenou
Hračky - nepoškozené a kompletní
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:
v pátek 22.4. 2011 od 15.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 23.4. 2011 od 09.00 do 11.00 hodin
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místo: Kameničná sál u Veverků
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
MAS ORLICKO představuje úspěšné projekty
a vyhlašuje další výzvu !
V uplynulém čtvrtletí bylo úspěšně dokončeno celkem 8 projektů podpořených z prostředků Místní akční skupiny
Orlicko.
Díky poskytnutým dotaci užívá pro svou činnost nové a útulné zázemí
občanské sdružení Šťastný domov Líšnici, svou divadelní hru s novým
ozvučením odehrál divadelní soubor z Dolní Lipky a SKI Klub České
Petrovice zdokonaluje zdatnost svých členů díky nově pořízenému
vybavení pro trénink a závody.
Své zázemí také zkvalitnili Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí
a Tělocvičná jednota Sokol Kunvald.
Své projekty v minulém čtvrtletí dokončili také dva podnikatelé, kteří
s poskytnutou 60% dotací modernizovali vybavení svého podniku.
Zrekonstruované zázemí občanského sdružení
Šťastný domov

IV. Výzva k předkládání projektů – příležitost pro další žadatele
V roce 2011 budou mít žadatelé možnost podat žádost o podporu svého projektu v rámci jedné prodloužené výzvy
s příjmem žádostí do 15.7.2011. Podporovány budou tyto aktivity a žadatelé:

DOTACE PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Podporované aktivity: pořízení materiálně – technického
zázemí pro rozvoj činnosti neziskových organizací (např.
vybudování dětského hřiště s herními prvky, pořízení
vybavení pro činnost spolku, zařízení klubovny) a na
související drobné stavební úpravy
Vhodní žadatelé:-nestátní neziskové organizace, církve a
jejich organizace
Výše dotace: 90%
Doporučená maximální výše dotace: 150 000 Kč

DOTACE PRO ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKATELE
Podporované aktivity: podpora je zaměřena na modernizaci zemědělských podniků, např. rekonstrukce
či novostavby (stáje, dojírny), technologie pro živočišnou výrobu, zařízení pro vytápění biomasou (kotle),
zahradnické stavby, rekonstrukce staveb a novostavby pro skladování rostlinných produktů.
Vhodní žadatelé: Zemědělský podnikatel, nebo podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny
vlastněn zemědělskými prvovýrobci
Výše dotace: 40 – 60%
Doporučená maximální výše dotace: 500 000 Kč
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DOTACE PRO VČELAŘE
Podporované aktivity: Trvalé stanoviště pro chov včel – úly, haly na získávání,zpracování a skladování včelích
produktů, technologie pro získávání a zpracování včelích produktů – linka pro zpracování včelích produktů.
Vhodní žadatelé: Zemědělský podnikatel, nebo podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn
zemědělskými prvovýrobci
Výše dotace: 40 – 60%
Minimální hodnota investice: 200 000 Kč.
Doporučená maximální výše dotace: 500 000 Kč
DOTACE PRO DŘEVOZPRACUJÍCÍ PODNIKY A ŽIVNOSTNÍKY
Podporované aktivity: nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba
provozovny, nákup strojů, zařízení, technologií a vybavení provozoven.
Vhodní žadatelé: Fyzické a právnické osoby podnikatelé, kteří mají méně než 10
zaměstnanců
Výše dotace: 60%
Doporučená maximální výše dotace: 250 000 Kč

Konzultace a příjem žádostí
Své projektové záměry mohou žadatelé konzultovat v kanceláři MAS ORLICKO na Divišově ulici č.p. 669
v Žamberku.
Konzultace jsou poskytovány bezplatně a jsou nezávazné.
Příjem žádostí probíhá do 15.7.2011. Žádosti předkládané po tomto termínu nebudou přijaty a nemohou být
podpořeny v roce 2011.
Podrobné informace a termíny na webových stránkách: www.mas.orlicko.cz
Další číslo zpravodaje, které vyjde na začátku května přinese informace o činnosti MAS ORLICKO,
připravovaných i podpořených projektech a seznámí čtenáře s dalšími zkušenostmi žadatelů při získávání
dotací z programu LEADER.
MAS ORLICKO přijímá žádosti o certifikaci produktů známkou „Orlické hory – originální produkt“

MAS Orlicko přijímá žádosti o certifikaci produktů, které jsou vyrobeny na území Orlicka
a představují tradiční výrobu regionu. Příjem žádostí je průběžný. Nejbližší termín
jednání certifikační komise proběhne v květnu 2011.
Více informací na www.mas.orlicko.cz, nebo www.domaci-vyrobky.cz .



 Společenská rubrika 
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci dubnu a květnu oslaví
významné životní jubileum.
Začátkem června oslaví 65 let
pan Stanislav Stárek

Srdečně gratulujeme!
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Společenský život v naší obci
Co se událo:
5.
5.
12.
26.
2.

2. 2011
2. 2011
2. 2011
2. 2011
3. 2011

turnaj ve STOLNÍM TENISU pro neregistrované hráče v sále ( více v rubrice TJ Sokol)
Valná hromada TJ Sokol od 19 hod.
Valná hromada Svazu žen
Perníkový ples Kameničná
-zájezd na plávání - opět do ČESKÉ TŘEBOVÉ, odjezd ve středu v 1630 od Veverkových

DĚTSKÝ KARNEVAL 12.03.2011
Jako každý rok, tak i ten letošní, se v naší obci uskutečnil dětský karneval, který pořádal Svaz žen ve
spolupráci i s jinými sponzory, jako např.Velkoobchod hraček Teddies – Žamberk, Brokešová Barča a
jiní. Dortíky do tomboly vyrobily Dytrtová Pája, Matyášová Radka, Kotyzová Eva, Kacálková Iveta a
Šubrtová Klára.
Na našem karnevalu se letos sešlo o poznání méně dětí a rodičů než v loňském roce. Prožít příjemné
odpoledne přišlo asi 80 dětí a 74 dospělých. V maskách se předvedli převážně ti nejmenší, bylo jich
padesát. K vidění byli nejen princezny, makové panenky a berušky, ale i piloti, policisté, různí zbojníci a
strašidla.
Pro porotu nebylo vůbec jednoduché vybrat ty nejlepší z nejlepších. Letos se rozhodování ujaly šéfka
Svazu žen Lída Kotyzová, dále Vendula Sklenářová, Stáňa
Bednářová, Blanka Václavková a Klára Šubrtová. Jako každý rok si
pro odměnu a potlesk přišlo 20 masek. Ale ani ostatní neodešli s
prázdnou. Z vyhodnocených jmenujme alespoň tuto pětici:
Maková panenka Maruška Grundová
Čarodějnice Agáta Kacálková
Vosa Kája Rolečková
Květinová víla Monika Grundová
Pastýřka Terezka Kalousová
Během celého odpoledne byly k vidění nejen soutěže, ale i
vystoupení našich větších děvčat.
Kacálková Lenka, Kotyzová Síma, Kotyzová Kája a Beranová Erika
předvedly skladbu Waka Waka – tančíme Zumbu a přidaly i známý
hit Holky z naší školky, kde jim pomáhala roztančit publikum
děvčátka z nižších tříd.
A v čem se soutěžilo? Nejen kdo je nej....,
ale i v bubnování do rytmu, pojídání
perníku,
v záludných
otázkách,
odmotávání kotoučků, ale hlavně ve
stavbě komínů, hradní zdi a jiných staveb
z toaletních ruliček. Díky spolupráci dětí
a občanů v naší obci se shromáždila
spousta
stavebního
materiálu.
K nejpilnějším sběračům patřila dvojice
Trejtnarová Kamča a Mrklovská Danča,
které dokázaly posbírat po spolužácích a
příbuzných,
neuvěřitelné
množství.
V místním obchodě se také pilně střádalo.
Sebrali jsme celkem přes 1200 ruliček.
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Pro představu to byly čtyři plné 120 litrové pytle. Za vzornou
spolupráci všem občanům moc děkuji!!!!!
Poděkování patří i těm, co mi byly nablízku během celého
odpoledne, a to Mrklovská Jana, Martincová Šárka, Stehlíková
Laďka, již jmenovaná porota a v kuchyňce Hovadová Marta,
Cimrová Marie, Veverková Jarča a Krejsová Hanka.
Za hezké odpoledne a spolupráci vám všem ještě jednou moc
děkuji!!!
Kacálková Iveta

2. 4. 2011 C O U N T R Y B Á L se skupinou KALUMET
…viz rubrika Zprávy TJ Sokol

Co nás čeká u nás:
Samozřejmě čarodějnice a v plánu je i setkání důchodců. Hasiče čeká tréning na soutěže. Připravit se
musíme hlavně na Velikonoce. A protože se kvapem blíží, přijďte si pro inspiraci na výstavu.

Co nás čeká v okolí:
16. dubna 2011
17. dubna – 26. dubna 2011

Velikonoční výstava – Slatina nad Zdobnicí
Městské muzeum Žamberk VELIKONOCE V MUZEU – VÝSTAVA



Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
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5.2.2011 - tradiční turnaj neregistrovaných ve stolním tenisu za účasti 23 mužů, 9 žen, 4 žáků.
Hrálo se každý s každým v příslušných kategoriích až do konečného umístění.
Na každého nějaká cena vyšla.
Výsledky: MUŽI 1. Huška Vladimír z Helvíkovic
2. Syrový Jan ze Sopotnice
3. Uhlíř Karel z Letohradu
ŽENY 1. Šubertová Daniela z Letohradu
2. Kratochvílová Jana st.
3. Šilarová Helena z Letohradu
ŽÁCI 1. Slavíček Martin z Letohradu
2. Šubert Adam
3. Lebruška David ze Slatiny n.Zd.
V kiosku nás obsluhovala Pavlína Štěpánková
5.2. - ve večerních hodinách jsme se přemístili do klubovny na Valnou hromadu TJ Sokol.
Děvčata ji pod vedením J.Rolečkové a I.Kacálkové zahájily pěkným tanečním vystoupením a pak
už jsme jen hodnotili uplynulý rok a vymýšleli co dál.
7.2. - se konal 42. ročník „Nejúspěšnější sportovec okresu UO“ v Ústí nad Orlicí
Za naší TJ byla nominována a ocenění získala v kategorii „Zasloužilí trenéři ,rozhodčí a cvičitelé“
J I T K A R O L E Č KO V Á, která už od roku 1993 vede cvičení ml. žactva a od roku 2006 místní
taneční skupinu Country tanců, se kterými už pravidelně připravuje předtančení na naše Country
bály. B l a h o p ř e j e m e !!!
2.3. - plavání v České Třebové. Zúčastnilo se 14 dospělých a 19 dětí. Zvažovali jsem i změnit
bazén a uspořádat zájezd do Rychnova nad Kněžnou na základě různých referencí. Ale
nakonec jsme zůstali věrní České Třebové pro jednodušší služby a jistému zaběhlému
komfortu. V Rychnově musí mít každý náramek do šatny nadopovaný finančním
obnosem aj. různosti, se kterými se nám pořadatelům nechce potýkat. A za další
Rychnov je za humny a může si tam zajet každý sám.
26.2. - zimní čtyřboj v Letohradě. Doprava os. auty - Z. Aulichová a p. Hlávková ze Slatiny
snad napíše něco Zuzana, postup do kraje
4.3. a 14.3. - proběhly dva turnusy na bowling do GAPY v Rychnově nad Kněžnou po 20 -ti
lidech. Příjemně prožité večery metáním koulí do kuželek se staly tradicí. Vezl
nás Tomáš Aulich s Ávií - děkujeme !!!
19.3. - Z.Aulichová doprovodila děti na oblastní kolo v zimním čtyřboji a přeskoku přes
švihadlo - snad napíše Zuzka
2.4. - uspořádán C O U N T R Y B Á L . V lednu mně oznámila skupina Wejvrat, která už hrála
pravidelně, že se definitivně rozpadají /už druhá kapela, první Jašeto, co končí se svojí činností za
doby organizování našich bálů/. Sehnali jsme náhradní skupinu KALUMET z Rychnova a trochu
s obavami, jak hraje, aby lidí nepřišlo ještě méně, než chodí. Stal se opak. Příjemná nálada, pěkné
písničky a opět velmi zajímavé a nápadité předtančení našich děvčat pod vedením J.Rolečkové
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doplněné vstupem koně, který padl a zase ožil. Ve 23 hod. se tancovalo o mexický dolar /kdo přišel na
sál, měl dolar jistý/. Mexické dolary dodala jedna soukromá firma padělatelů přes J.Rolečkovou.
O půlnoci byla vydána bohatá tombola /192 cen/ s několika dorty a jinými dobrotami /kmín jsme
sbírali ještě druhý den z koberce/. V 1 hod. jsme nechali prostor k druhému krátkému vstupu - hře
na heligonku jednoho přespolního návštěvníka /chystal se i na druhý vstup, ale mezitím usnul/. A ve
tři ráno hudba sbalila instrumenty a vůbec nechtěla slyšet na naše tradiční výzvy za bouřlivého
potlesku „nemůžou“. A tak se můžete těšit na příští ročník. A přestože skupina Wejvrat zase ožila a
hraje/zástupci přijeli i na výzvědy/, má smůlu, COUNTRY BÁL 2012 bude patřit opět skupině Kalumet,
budeme-li živí a zdraví.
DĚKUJEME všem, kteří přispěli do tomboly, těm kteří se o nás starali v kioscích a i
těm, kteří se zúčastnili !!!!!!

Připravuje se: čarodějnice
běh Kamenská míle - květen, červen
Příjemné jaro přeje Jana Kratochvílová



Zprávy z knihovny
Knihovna žije dál svým vlastním klidným životem, stejně jako horní konec naší malebné obce. Hůře na
tom je konec dolní. Naše krásná asfaltová silnice vedoucí od křižovatky nahoru na kopec ke
Kalousovým se proměnila v tankodrom. Cesta v mlhavých ránech a pozdních večerních hodinách se
stává dobrodružstvím s mnohdy ne zrovny dobrými konci v neoznačených dírách. Lidé kochající se
naší malebnou vískou mnohdy končí svými koly svou cestu ve zrádných prohlubních. Zkrátka lépe
chodit pěšky a pokud možno s plným vědomím a za střízliva. Zkrátka bude to chtět pevné nervy a
„vyděržaj pionier“.
Nejlépe vyrazit si někam na výlet. Svaz žen se vydal
prozkoumat, jak se peče ve velkém. A rohlíky byly opravdu
ten den obzvláště vypečené. Návštěva pekárny byla
zajímavá a určitě stála za to.
Knihovna se připravuje na velikonoční výstavu, která
proběhne již tuto sobotu a neděli. Určitě nebudou chybět
ani pomlázky. Zda proutky dobře narostly, šly skontrolovat
děvčata tuto neděli. A vidíte sami, že se jim opět vedlo. Jako
každý rok, nejednoho muže a chlapce musely doslova
vytáhnout z postele. A nechtělo se, ale muselo se. Kromě
pomlázky vyrazily dívky Ivety Kacálkové a Jitky Rolečkové na
taneční soutěž Rychnovský pohárek. Z obrovské konkurence si starší děvčata dovezla úžasné 2. místo.
Malé orientální tanečnice, které se soutěže účastnily poprvé si vytančily místo 3. Svůj první diplom si
pověsí prý vedle starších dívek a budou na něj moc pyšní.
Milí čtenáři,
Nezapomeňte se v jarním chvatu chvíli zastavit a přivonět si k jarní kytičce. Otevřete okno, zhluboka se
nadechněte a vykročte vstříc těm nejkrásnějším měsícům v roce. (hlavně ne tím oknem).
Jitka Rolečková
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Uzávěrka příštího čísla bude 31.5.2011
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz
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