Naše Kameničky
Rok vydání: 2018
Číslo: 2

Vydavatel: Obecní úřad Kameničky
Zpracoval: rattle

Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám poslední zpravodaj tohoto volebního období. Předkládáme
Vám k posouzení vše, co jsme za čtyři roky udělali, i to, co se nám nepovedlo
nebo co jsme nestihli dokončit.
Děkuji vám za spolupráci, připomínky, podněty a přeji vám dobrou volbu v
komunálních i senátních volbách.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
RADA OBCE – souhrn všech jednání
• schválila poskytnutí dotací z rozpočtu obce Kameničky,
• schválila Smlouvu č. B-08/2018 s Technickými službami Hlinsko, s.r.o.,
na zajištění svozu a uložení bioologicky rozložitelného odpadu v roce
2018,
• schválila rozpočtová opatření č. 1/2018, 3/2018, 5/2018
• schválila pronájem pozemkových parcel p. č. 468/7(druh pozemku
trvalý travní porost), výměra 510 m2, 469 (druh pozemku trvalý travní
porost), výměra 4 500 m2, 470 (druh pozemku ostatní plocha), výměra
629 m2 a 471 (druh pozemku trvalý travní porost), výměra 2 313 m2
v KÚ Kameničky panu R. S., Kameničky,
• schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 1 – Podpora
kulturních aktivit na rok 2018 uzavřenou s Pardubickým krajem na
akci „Koncerty klasické hudby v kostele Nejsvětější Trojice“,
• schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 1 – Podpora
kulturních aktivit na rok 2018 uzavřenou s Pardubickým krajem na
akci „Výstavy výtvarného umění v Kameničkách“,
• schválila žádost V. Ch., Kameničky, o připojení domu k splaškové
kanalizaci,
• schválila odměnu PhDr. Dagmar Nejedlé, ředitelce ZŠ a MŠ Kameničky,
• schválila zhotovení odvodnění pozemku p. č. 822 v KÚ Kameničky,
ostatní komunikace,
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• schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova
pietních míst věnovaných událostem a obětem I. světové války,
uzavřenou s Pardubickým krajem,
• schválila Smlouvu o výpůjčce majetku č. UZSVM/HPU/6349/2018HPUM na pozemek p. č. 130/4 v KÚ Kameničky,
• schválila vyasfaltování plochy u budovy ZŠ a MŠ Kameničky,
• schválila žádost J. Š. o vybudování přípojky k obecnímu vodovodu,
• schválila žádost L.A. o finanční dar na obnovu činnosti ochotnického
spolku,
• zamítla žádost FK Kameničky o finanční příspěvek na nákup nového
čerpadla,
• souhlasila s dočasným snížením ceny palivového dřeva na 500 Kč/m3
do doby vytěžení kůrovcem napadeného lesa.
ZASTUPITELSTVO OBCE 3.5.2018
schválilo:
• závěrečný účet obce Kameničky za rok 2017 včetně zprávy o výsledku
hospodaření obce Kameničky za rok 2017 a uzavírá výrokem – souhlas
s celoročním hospodařením s výhradami. Zároveň schvaluje zprávu o
plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků. Zastupitelstvo
obce Kameničky schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Kameničky s přebytkem ve výši 1 138,23 Kč a
převedení této částky do rezervního fondu;
• rozpočtové opatření č. 2/2018,
• pronájem pozemkových parcel p. č. 681/14 o výměře 4104 m2 (trvalý
travní porost) a 681/15 o výměře 1074 m2 (trvalý travní porost) v KÚ
Kameničky panu A. G., Kameničky,
• záměr prodat pozemek p. č. 465/1 o výměře 3407 m2 dle
geometrického plánu č. 524-55/2018 v KÚ Kameničky, Sboru
dobrovolných hasičů Kameničky;
• bezúplatný převod pozemků p. č. 723/9 (ostatní plocha-silnice) o
výměře 106 m2 a 854/28 (ostatní plocha – silnice) o výměře 78 m2 vše
v KÚ Kameničky z vlastnictví obce Kameničky do vlastnictví
Pardubického kraje;
• bezúplatný převod pozemků p. č. 823/17 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) o výměře 203 m2 a 854/41 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) o výměře 170 m2 vše v KÚ Kameničky z vlastnictví
Pardubického kraje do vlastnictví obce Kameničky;
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• Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních služeb
uzavřenou s Pardubickým krajem;
• výjimku z počtu žáků ZŠ a MŠ Kameničky pro školní rok 2018/2019 v
počtu 130 žáků;
• Smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Intenzifikace ČOV Kameničky –
PD“ uzavřenou s Pardubickým krajem;
• Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci
„Rekonstrukce komunikace na pozemku p. č. 815 v Kameničkách“;
• Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území
obce Kameniček;
• Pravidla sociálního fondu obce Kameničky, výše příspěvků pro rok
2018 je 60 tis. Kč.
vydalo:
• v souladu s Obecným nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických
osob Směrnici pro nakládání s osobními údaji;
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se stanoví část
společných školských obvodů mateřské školy a základní školy;
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se ruší obecně závazné
vyhlášky č. 1/1991, 13/1999, 2/2010, 3/2010, 6/2010, 8/2010 a
9/2010.
projednalo a schválilo:
• Zastupitelstvo obce Kameničky, jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) v platném znění, projednalo a schválilo Zprávu
o uplatňování Územního plánu Kameničky za období
11/2013-2/2018.
stanovilo:
• pro další volební období 15 členů zastupitelstva v obci Kameničky.
ZASTUPITELSTVO OBCE 25.6.2018
schválilo:
• v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, založení nového svazku obcí s názvem
Komunální služby Hlinecko, svazek obcí, a členství obce Kameničky
v něm;
• v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o vytvoření dobrovolného
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svazku obcí (zakladatelskou listinu) a stanovy nově zakládaného
svazku obcí Komunální služby Hlinecko, dle předložených návrhů;
• Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Obec Kameničkyposílení vodárenské soustavy“;
• dodavatele M-SILNICE a.s. Žižkova 1619, Havlíčkův Brod na akci
„Rekonstrukce komunikace na pozemku p. č. 815 v Kameničkách“ a
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto dodavatelem;
• opravu rozpočtu na rok 2018, dle předloženého návrhu;
• rozpočtové opatření č. 4/2018, dle předloženého návrhu;
• Plán rozvoje sportu obce Kameničky, dle předloženého návrhu;
• prodej pozemku p. č. 848 v KÚ Kameničky Ing. V. F. a J. H. Kameničky,
dle předloženého návrhu;
• prodej pozemku p. č. 465/1 v KÚ Kameničky, dle geometrického plánu
č. 524-55/2018, Sboru dobrovolných hasičů Kameničky, dle
předloženého návrhu;
• prodej cca 80 m2 pozemku p. č. 739/7 v KÚ Kameničky P. Ch.,
Kameničky, dle předloženého návrhu.
prověřilo:
• v souladu s ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, starostku Yvonu Jandovou jednáním a podpisem
smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Komunální služby
Hlinecko na ustavující valné hromadě svazku.
rušilo:
• usnesení č. ZO/63 ze dne 3. 5. 2018 (o počtu členů zastupitelstva na
další volební období).
stanovilo:
• pro další volební období 9 členů zastupitelstva v obci Kameničky.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

AKTUALITY
KRÁDEŽE NA HŘBITOVĚ
V poslední době se stále častěji objevují zloději na hřbitově. Je velmi smutné,
že se nezastaví ani před takovým místem. Rozsah poškození je od několika
korun až po tisíce. Pokud patříte mezi poškozené, oznamte událost
neprodleně policii ČR.
SVOZ ŽELEZA
Dne 13.10.2018 proběhne svoz železného odpadu.
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TERMÍN SVOZU VĚTVÍ
Od 27.9. do 7.10.2018 budou přistaveny kontejnery POUZE na ukládání větví,
které se následně seštěpkují. Kontejnery budou po naplnění vyváženy a
znovu přistaveny.
Místa přistavení: Kouty, ČOV, OÚ, nová ulice, parkoviště u hřiště s umělým
povrchem a Filipov.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
30.10.2018: 16 hod. OÚ, 17 hod. Kouty, 18 hod. Filipov.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA

Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok přivítal nejen ostřílené školáky,
ale i nové prvňáčky. Na naši školu také přibyly tři nové posily. Do mateřské
školy nastoupila paní učitelka Kristýna Marková a pedagogický kolektiv
základní školy posílily paní učitelka Vanda Šlechtová a asistentka pedagoga
paní Blanka Sádovská.
Rekonstrukcí prošla další třída a část chodby v druhém patře. V přízemí
(v také nově rekonstruované místnosti) vznikl kabinet tělesné výchovy. Ve
spolupráci s vedením obce byl podaný projekt na rekonstrukci učebny
chemie a fyziky. Nová učebna by měla být dokončena do konce školního roku.
Tématem letošního podzimu bude příprava oslav 100. výročí naší republiky.
Kromě divadla připravujeme i výstavu provázející důležité mezníky naší
historie. K tomuto tématu budou zaměřeny aktivity žáků školy. Ty jsme už
zahájili hudebním představením Hudba v myšlenkách Masarykových a
návštěvami výstavy 100 let naší státnosti a zámku v Lánech před
prázdninami. Zájezd žáků do Prahy a Lán, kde jsme položili květiny u hrobu
T. G. Masaryka, nám pomohla finančně zajistit obec Kameničky.
Na závěr bych měla jedno zamyšlení. Musím ocenit skvělé koncerty pořádané
v naší obci. Je jen škoda, že se na nich nepotkáváme více s našimi žáky a jejich
rodiči. Žáci zde mají možnost slyšet významné umělce, jejichž vystoupení
bychom si do školy nemohli dovolit.
PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka školy

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SKAUTI
V dubnu jsme si jako dívčí oddíl užily společnou party, kde jsme rozvíjely
kreativitu a estetiku. V květnu jsme se vydali po stopách elfky Andromedy.
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Spolu
s ní
jsme
poznávali přírodu a
učili se vnímat, co se
děje
nejen
všude
kolem, ale i v nás
samých.
V červnu jsme díky
dotaci
od
obce
Kameničky vyrazili na
střediskovou výpravu
do Brna.
Takhle popisuje akci
jeden z účastníků: „Po
celý víkend jsme měli
možnost poznávat velkoměstský život ☺. Hned po příjezdu jsme se zašli
podívat na svítící fontánu v centru města. Další den nás Zuzka Štorková
(hlavní organizátorka výpravy) vzala na procházku po Brně a na hrad
Špilberk.
Po obědě nás čekala nejlepší akce – Laser game a Vida centrum. Bylo to
neuvěřitelné! Zážitkům nebyl konec. V neděli před odjezdem jsme si zašli
zaskákat do Jump centra. Celý víkend nás doprovázeli mafiáni – dostali jsme
jejich seznam a každý den jsme jednoho vyřazovali, až nám zbyl ten poslední
– správný!“
Na začátku prázdnin jsme naši činnost završili společným střediskovým
táborem. Takhle ho popisuje jedna z účastnic: „Téma tábora na celých 14 dní
bylo Pevnost Boyard. Celý tábor byl rozdělen na dvě skupiny bílí a černí, kteří
po dobu tábora proti sobě soupeřili. Soutěžili jsme v hrách, kde jsme pilovali
svoji zručnost, sílu, odvahu a bojovnost.
Jeden z nejlepších úkolů bylo malování plakátů různými částmi těla. V každé
etapové hře vyhrál jen jeden tým. Ten pak dostal část souřadnic. Na konci
tábora se oba týmy spojily a daly dohromady souřadnice, které jim ukázaly
cestu k pokladu. Vyzkoušeli jsme si i hru „jak dědeček měnil, až vyměnil“,
zapojili jsme do ní i obyvatele okolních vesnic. Také jsme navštívili maminky
v azylovém domě, kterým jsme pomohli uklidit okolí domu. Oslavili jsme i
„Štědrý den“. Vše jsme si moc užili.“
Září pro nás znamená začátek skautského roku. Těšíme se, jak se budeme
všichni společně rozvíjet, učit a posouvat dál na naší skautské stezce.
Stanislava Nováková, Tereza Schmidtová, Anežka Sádovská
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AKCE USKUTEČNĚNÉ VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014-2018
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Podané žádosti o dotace na akce
Název akce

Rekonstrukce odborné učebny
chemie a fyziky
Elektromobil pro sociální
služby

Celkové náklady

Dotace

2 288 035 Kč 2 173 633 Kč
988 840 Kč

939 398 Kč

Financování obcí

114 402 Kč
49 442 Kč

PŘIPRAVOVANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE NA AKCE
• Intenzifikace ČOV – realizace
• Areál pro separaci odpadů (opakované podání žádosti, s prvním
podáním jsme neuspěli)
Dotace poskytnuté Pardubickým krajem na kulturní akce
Dotace poskytnuté z rozpočtu obce spolkům a občanům
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

80 000 Kč
368 418 Kč
650 000 Kč

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko nakupuje pro obecní budovy svých
obcí energie prostřednictvím Českomoravské burzy Kladno. Díky tomu
uspořily Kameničky v tomto volebním období cca 61 000 Kč u elektřiny a cca
138 000 Kč u plynu.
AKCE PROVEDENÉ ZAMĚSTNANCI OBCE
• opravy čekáren BUS
• oprava hřiště s umělým povrchem – výměna sítí, výměna poškozených
prken včetně nátěru, oprava branek
• nový plot u křížku na Filipově
• oprava protékajících jezírek u kostela,
• nová čekárna BUS u fary
• lavičky na cyklostezce a u dětských hřišť
• drobné opravy chodníků a komunikací
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