Zasedání obecního zastupitelstva
Č. 33 ze dne 11. 12. 2017
Nejpodstatnější komentované body zasedání
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo uzavřít veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v malé obci mezi obcí
Kameničná a společností Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí.
Jedná se o formu dotace pro zajištění chodu prodejny společnosti Konzum v Kameničné, kdy
zastupitelstvo tuto dotaci schválilo až po obdržení zprávy od Ministerstva financí ČR, která
potvrdila, že poskytování těchto dotací je v souladu s právními předpisy ČR. Polovinu dotace pak
obec bude požadovat zpět opět v rámci dotačního programu od Pardubického kraje.
Výsledek hlasování: Pro:6. Proti:0.
Zdrželi se:1.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
(dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, ustanovení
§ 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ustanovení § 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vydává
Opatřením obecné povahy č. 1/2018 Územní plán Kameničná.
Přílohou usnesení je opatření obecné povahy = územní plán.
Jedná se o finální schválení nového územního plánu obce Kameničná dle platné legislativy.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0.
Zdrželi se:0.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo rozpočtové opatření č. 8/2017-17-141
ze dne 30. 11. 2017.
Toto i další rozpočtová opatření z roku 2017 jsou k nahlédnutí zveřejněny na elektronické úřední
desce do 28. 2. 2018, po tomto datu budou převedeny pod sekci rozpočet obce na obecních
webových stránkách.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0.
Zdrželi se:0.

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo Příkaz k provedení komplexní inventarizace majetku
obce Kameničná za rok 2017.
Dle tohoto příkazu byla inventarizace obecního majetku provedena v měsíci lednu 2018.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0.
Zdrželi se:0.

5.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání zamítlo nabídku společnosti Atomicon s.r.o. na
elektronizaci vybraných evidencí a pasportů Obce Kameničná.
Zastupitelstvo obce Kameničná nemá v současné době o uvedené služby zájem, neboť se jedná
pouze o elektronizaci stávajícího papírového stavu bez revize samotných evidencí a pasportů,
tento bod usnesení nebyl schválen.
Výsledek hlasování: Pro:0. Proti:7.
Zdrželi se:0.

6.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí navrhované realizace v roce 2018
v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2018. Viz návrh rozpočtu 2018.

7.
7/1.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 6, 7, 9, 10/2017.

7/2.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo rozdělení obecního pozemku parc. č.
2
1734/4 o celkové výměře 4823 m v k. ú. Kameničná na pozemek parc. č. 1734/4 o celk.
2
2
výměře 4633 m a pozemek parc. č. 1734/8 o celk. výměře 190 m dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemku č. 296-34/2017, který zpracoval Ing. Petr Vymetálek.
Jedná se o pozemek, o který projevil zájem pan Jakub Krejsa, neboť tento pozemek
bezprostředně sousedí s jeho pozemkem, na kterém má postaven rodinný dům, v souladu
s předpisy byl zveřejněn záměr prodeje a jeho vyhodnocení. Pro přípravu prodeje pozemku bylo
třeba pozemek nejprve geometricky rozdělit, což právě v tomto usnesení zastupitelstvo
schválilo.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti:0.
Zdrželi se:0.

7/3.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo změnu systému svozu komunálního
odpadu s účinností od podzimu 2018 a velkoobjemového odpadu ze sběrného dvora.
První část se týká změny svozu komunálního odpadu, který bude od podzimu 2018 vyvážen
jednou za 14 dní stejně jako v letním období. Druhá část se týká rušení techniky svozové firmy
na vyvážení starých velkoobjemových kontejnerů umístěných ve sběrném dvoře, místo těchto
kontejnerů obec pronajme jeden velkoobjemový kontejner, který bude svozová firma vždy
vyměňovat za prázdný.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti:0.
Zdrželi se:0.

7/4.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 20 000,-Kč na rok 2018 na základě žádosti o finanční příspěvek Klubu žen Kameničná, z.s.,
dle předloženého rozpočtu klubu na rok 2018.
Schválený příspěvek bude dle rozpočtu použit primárně pro děti anebo s dětmi související
činnosti.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti:0.
Zdrželi se:0.

7/5.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí písemnost Senior Clubu, v které senioři
navrhují různé realizace k případnému zapracování do obecního rozpočtu na rok 2018.

7/6.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo zaevidování zaknihovaných akcií
společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., na majetkový účet Obce Kameničná.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti:0.
Zdrželi se:0.

7/7

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání zamítlo nabídku společnosti Netpromotion
group s.r.o., v oblasti poskytování internetových služeb. Zastupitelstvo obce Kameničná nemá
o uvedené služby zájem, tento bod usnesení nebyl schválen.
Samotná nabídka spočívala stručně řečeno ve zpoplatněném zviditelňování obecních webových
stránek a jejich odkazů v zavedených internetových vyhledávačích a rovněž v garantování
vyhledávaných pozic.
Výsledek hlasování: Pro:0. Proti:7.
Zdrželi se:0.

Č. 34 ze dne 29. 12. 2017
Nejpodstatnější komentované body zasedání
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo prodej obecního pozemku parc. č.
2
1734/8 o celkové výměře 190 m dle geometrického plánu č. 296-34/2017 panu Jakubovi
Krejsovi v souladu se zveřejněným, schváleným a vyhodnoceným záměrem.
Jedná se o pozemek, který vznikl rozdělením obecního pozemku parc. č. 1734/4 o celkové
2
výměře 4823 m v k. ú. Kameničná, tak je již uvedeno v bodu 7/2 předchozího zasedání.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0.
Zdrželi se:0.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo uzavřít smlouvu o poskytnutí
mimořádného neinvestičního členského příspěvku Sdružení obcí Orlicko.
Jedná se o členský příspěvek hrazený Sdružení obcí Orlicko každoročně.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0.
Zdrželi se:0.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo podání žádostí o poskytnutí dotace
v roce 2018 na poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti, na opravu
obecní komunikace parc. č. 1351 v k.ú. Kameničná, na opravu obecní komunikace parc. č.
1693 v k.ú. Kameničná.
Tento bod usnesení slouží jako podklad pro podání žádostí o dotace v roce 2018.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0.
Zdrželi se:0.

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo rozpočtové opatření č. 11/2017
ze dne 28. 12. 2017.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0.
Zdrželi se:0.

5.

Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo pravidla rozpočtového provizoria pro měsíce
leden a únor roku 2018, pro každý měsíc ve výši 1/12 výdajů upraveného rozpočtu roku
2017.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0.
Zdrželi se:0.

6.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo předběžný rozpočet na rok 2018.

7.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo rozpočet příspěvkové organizace
Mateřská škola, Kameničná, okr. Ústí nad Orlicí, na rok 2018 na straně nákladů ve výši
2 336 000,-Kč a na straně výnosů ve výši 2 338 000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti:0.
Zdrželi se:0.

8.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace Mateřská škola, Kameničná, okr. Ústí nad Orlicí, na rok 2019 na
straně nákladů ve výši 2 508 000,-Kč a na straně výnosů ve výši 2 510 000,-Kč, na rok 2020 na
straně nákladů ve výši 2 720 000,-Kč a na straně výnosů ve výši 2 722 000,-Kč
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti:0.
Zdrželi se:0.

9.
9/1.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí nabídku pana Jaroslava Štantejského na
odkup jeho pozemku parc. č. 44/1 v k. ú. Kameničná.

9/2.

Zastupitelstvo obce Kameničná v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. stanovuje
svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:

- starosta: 21 717,-Kč,
- místostarosta: 14 113,-Kč,
- předseda výboru/komise: 1 776,-Kč,
- člen výboru/komise: 1 432,-Kč.
Odměna bude poskytována s účinností od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení
slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Dle v textu uvedeného nařízení vlády a zpracované metodiky k tomuto předpisu bylo nutné
s účinností od 1.1.2018 schválit odměny zastupitelů právě v tomto formátu, byť výše těchto
odměn se od minulého stavu nijak nemění. Z důvodu častějších dotazů podotýkám, že tyto
odměny mohou být vždy uváděny pouze tzv. v hrubém, tak jako v tomto případě.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti:0.
Zdrželi se:0.
Od nynějška, pokud nebudou výrazné připomínky, se budou zasedání zastupitelstva
publikovat v obecním zpravodaji pro větší srozumitelnost právě tímto způsobem, podotýkám,
že zmíněné body zasedání musí korespondovat s body v zápisu a také, že plné znění zápisů
bude k dispozici v zákonných lhůtách na úředních deskách a po této lhůtě přesunuty pod svoji
sekci na obecních webových stránkách.
Lukáš Jirčík, místostarosta

Obec Kameničná a Občanské sdružení Diakonie Broumov, jenž 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

VYHLAŠU JE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Ø Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Ø Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
2
Ø Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Ø Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Ø Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Ø Obuv – veškerou nepoškozenou
Ø Hračky – nepoškozené kompletní

Sbírka se uskuteční :

v pátek 6. 4. 2018 a v sobotu 7. 4. 2018
čas: od 8:00 do 17:00 hodin
Kameničná předsálí u Veverků

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Informace z obce
Výsledky prezidentské volby
v obci Kameničná

-

Okrsky

Voliči
v

poč

zpr

sezna

et

ac.

mu

1.

1

v%

1

100,

kolo

Vyda

Voleb

Odev

né

ní

zdané

Platné

obál

účast

obálk

hlasy

ky

v%

y

263

173

65,78

173

172

99,42

261

183

70,11

183

182

99,45

1

1

100,

kolo

ch
hlasů

00
Kandidát

1

platný

00

2.

číslo

%

1. kolo

příjmení, jméno,

Navrhující

Politická

strana

příslušnost

tituly
Topolánek Mirek

hlasy

%

2. kolo

hlasy

%

Senátoři

BEZPP

10

5,81

X

X

Občan

BEZPP

18

10,46

X

X

Ing.
2

Horáček Michal Mgr.
Ph.D.

3

Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

BEZPP

17

9,88

X

X

4

Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

REAL

5

2,90

X

X

5

Hannig Petr Mgr.

Poslanci

Rozumní

0

0,00

X

X

Kulhánek Vratislav

Poslanci

ODA

6

3,48

X

X

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

46

26,74

80

43,95

Hilšer Marek MUDr.

Senátoři

BEZPP

11

6,39

X

X

Občan

BEZPP

59

34,30

102

56,04

6

Ing. Dr. h. c.
*7
8

Bc. Ph.D.
+9

Drahoš Jiří prof.
Ing. DrSc., dr. h. c.

+) postupující kandidát

*) zvolený kandidát

Obec Kameničná a Divadlo Na Skále Helvíkovice
Vás srdečně zvou
na komedii „Nájemnící pana Swana“
o panu domácím a jeho tak trochu fiktivních nájemnících…J
v sobotu 17. 3. 2018 v 19 hodin
v Obecním sále v Kameničné.

Komunální odpad
Upozorňujeme, že do konce února je nutno si na obecním úřadě
vyzvednout nové známky na popelnice a tyto známky vylepit.
V jiném případě Vám od března nebudou popelnice bez platného
označení vyvezeny.
Zdroj: Český statistický úřad

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům,
kteří v měsíci únoru a březnu 2018 oslaví významné životní jubileum.
RŮŽENA KALOUSOVÁ
JITKA KAREŠOVÁ

75 let
65 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Poděkování
Ze srdce Vám všem děkujeme za projevy soustrasti, květinové dary, krásnou
květinovou výzdobu a účast na posledním rozloučení s naší babičkou Slávkou. Ze
světa odešla jako jedna z posledních své generace, a přesto se nás na kamenském
hřbitově sešlo k uctění její památky mnoho.
Rodina
Bednářova a rodina Mrklovských

Co nás čeká
9.2.
- Valná hromada pro členy TJ od 19 hod. v sále
23. 2. - Motýlkový ples
2.3.
- Zájezd do plaveckého bazénu do České Třebové
v 16.30 h. odjezd od Veverkových
3.3.
- Dětský maškarní karneval od 13.30h.
17.3. - Divadlo Na Skále Helvíkovice – „Nájemníci pana Swana“
24.3. - Country bál se skupinou Kalumet
Březen - Bowling v Rychnově n. Kněžnou –
termíny budou vypsány na Valné hromadě TJ
6.4. a 7.4.- Sbírka použitého ošacení

Hasiči
HASIČSKÝ PLES
V sobotu 27.1. 2018 se konal tradiční hasičský ples, na který Vás prodejem vstupenek
pozvaly Danča Mrklovská se Simčou
Kotyzovou a Kamča Trejtnarová s Káťou
Kalousovou. Děvčata prodala v
předprodeji krásných 120 vstupenek.
Plesu se zúčastnilo neuvěřitelných 140
hostů. V šatně naše kabáty hlídali Josef
Grund a Jaroslav Toman a u vstupu

nám prodávali lístky Vladimír Kotyza a Jiří
Veverka st. V dolním kiosku nám nabízely
různé dobroty Marie Čáslavková s Marií
Václavíkovou a kromě klasického guláše
s knedlíkem či chlebem byla v nabídce i
topinka s masovou směsí. Ke kávě jsme si
mohli dát výborný sacher řez nebo jablečný
řez, které upekly Eva a Karolína Kotyzovy. Pivo Šerák čepovali Pavel Kacálek a Roman

Stehlík. V horním kiosku se o nás staraly Marie Cimrová a Jarča Veverková, které měly
během tanečních přestávek opravdu napilno. K poslechu a tanci nám hrála kapela J.
K. Band, která i bez zpěvačky zahrála k velké spokojenosti všech přítomných. O
velkolepé předtančení se postaraly Vivianky s křídly bohyně Isis pod vedením Jitky
Rolečkové, které mělo též velký úspěch nejen u maminek. Hasičskou hlídku již
tradičně zastoupil Miroslav Roleček. Letošní bohatou tombolu připravily Jaroslava
Kalousová, Bára Brokešová a Štěpánka Matyášová. Na plese ji vydávaly Jaroslava
Kalousová, Tereza Aulichová a Jana Mrklovská. Celkem bylo neskutečných 215 cen, za
které všem přispívajícím moc děkujeme. Také děkujeme všem, kteří pomáhali během
příprav a uklízení sálu, při samotném plese a samozřejmě i těm, kteří přispěli
zakoupením vstupenky. Ples se letos opravdu skvěle vydařil a doufáme, že se uvidíme
i v příštích letech.
Kateřina Kalousová

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
24.12. – Pěvecký sbor Kamínci
uspořádal štědrovečerní zpívání v
kapli tentokrát ve 14 hod. Účast byla,
uvidíme, který čas zvolíme příští rok.
M.Šána a A. Krejsová zpívání doplnili
scénkou o dárcích a mluveným
slovem.
26.12. – Se stejným programem
vystoupili Kamínci v 17 hod. v kapli v
Helvíkovicích a v 19
hod. v Evangelickém
kostele v Letohradě.

27.12. – Proběhl tradiční turnaj ve florbale. Zúčastnily se čtyři družstva. Prvenství
obhájilo již po třetí družstvo KOFOCVEJN ve složení S. Kotyzová, J. Cvejn a L. Fogl. Dle
pravidel získali natrvalo putovní pohár a cenu dle vlastního výběru. Hrálo se 2 x 5
minut, soudcoval vždy jeden z týmu, který odpočíval. O co méně bylo družstev, o to
více se hrálo intenzivněji. A hlavně zvítězila radost z pohybu. V kiosku nás obsluhovala
L. Kotyzová.
19.1. – proběhla beseda v sále. O svých zážitcích vyprávěli : ing. M. Sklenář o létání na
Slovensku, ing. J. Kratochvílová o putování po stopách Mayů v Mexiku a Z. Aulichová o
netradiční dovolené na Kapverdských ostrovech. Zúčastnilo se asi 70 lidí, kterým
jménem přednášejících děkuji za zájem a za příspěvky, které budou využity na činnost
TJ. Ozvučení dodal V. Beran a v kiosku nás obsluhovaly J. Kratochvílová ml. a V.
Sklenářová.
26.1. – Po delší odmlce jsme uspořádali zájezd do plaveckého bazénu do České
Třebové. Zúčastnilo se 11 dětí a 19 dospělých.
Od 2.1.2018 začali ženy nacvičovat skladbu „CESTA“ pro Sokolský slet do Prahy ve
dnech 2.-6.7.2018. Cvičí nás devět, celek tvoříme opět se ženami z Králík a Červené
Vody. Kdo by měl zájem, může se ještě přidat.
Dále probíhá pravidelné cvičení v sále:
Žactvo
Předškolní děti
Ml. žactvo
St. Žactvo
Country Energies
Jóga (ve škole)

-středa – 17.30 -19 h.
- středa – 17.30 – 18.30 h.
- pátek - 17 18 h.
- pátek - 18 -19 h.
- neděle – 19 – 20 h.
- každý čtvrtek - 18 -19 ,30 h.

– M. Kalousová
– J. Kratochvílová ml.
– J. Rolečková
– J. Rolečková
– J. Rolečková
- J. Plodková z Javornice

Pěvecký sbor Kamínci začnou nacvičovat od března písničky na vystoupení na pouť
pod vedením J. Kalousové.
Za TJ Sokol Jana Kratochvílová

Uzávěrka příštího čísla bude 30. 3. 2018.
Náměty a připomínky zasílejte na jitkaroleckova@seznam.cz

