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Milí spoluobčané,
již rok žijeme v době, kdy vinou boje s epidemií COVID-19 přestalo platit
vše, na co jsme byli dosud zvyklí. V pondělí 22. března uběhl přesně rok od první
prokázané oběti pandemie v České republice. Počet zemřelých, ať už na COVID19 nebo s prokázanou nákazou, do dnešních dnů vystoupal v naší zemi na více
než 24 tisíc.
Pandemie zastavila veškerý spolkový i společenský život obce. Práce se
však v obci nezastavily, pokračují dále. Věřme aspoň, že už není daleko doba,
kdy se po práci budeme moci opět spolu potkat na fotbale, na hasičské soutěži,
na divadelním představení nebo třeba jen tak u sklenky piva.
Robert Adámek, starosta obce

DĚNÍ V OBCI
ZASTUPITELSTVO OBCE
Zastupitelstvo obce schválilo hospodaření obce v roce 2020. Minulý rok jsme
uzavřeli s příjmy ve výši 19,953 mil. Kč a výdaji 15,783 mil. Kč, obec tak
hospodařila s přebytkem 4,1 mil. Kč. S hospodařením vyjádřil souhlas bez
výhrad i audit z Pardubického kraje. Veškeré dokumenty naleznete na
internetových stránkách obce.
Schválený rozpočet obce na rok 2021 počítal s příjmy ve výši 14,996 mil. Kč
a výdaji 30,493 mil. Kč. Plán je výrazně ovlivněn pokračujícími investicemi
obce (ČOV, učebny ZŠ) a při jeho schvalování nebyly do příjmů započteny
dotační prostředky, které budou do rozpočtu zapracovány v průběhu roku
tak, jak budou obci schvalovány. První vlaštovkou byla schválená dotace z
Ministerstva zemědělství na intenzifikaci ČOV ve výši 6,646 mil. Kč, která
byla schválena koncem února.
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 10. března, stejně jako vloni,
podpořilo činnost místních spolků. Schválen byl příspěvek pro FK Kameničky
ve výši 100.000 Kč a pro SDH Kameničky ve výši 60.000 Kč. Obec se zároveň
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rozhodla částkou 100.000 Kč finančně podpořit i obnovu soch a krucifixu u
kostela Nejsvětější Trojice, kterou bude zajišťovat Římskokatolická farnost
Kameničky a provádět akademický sochař a restaurátor Martin Kovařík ze
Svratky.
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
V lednu odstartovala velká
investiční akce – intenzifikace
obecní čistírny odpadních vod.
Dosud probíhaly práce na
výměně vnitřních technologií. V
posledních dnech započaly i
venkovní práce na novém
kalojemu. Celkové náklady na
rekonstrukci
dosáhnou
12
miliónů Kč, více než 6,6 mil. Kč
tvoří dotace z Ministerstva
zemědělství.
NOVÉ HERNÍ PRVKY NA DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V KAMENIČKÁCH
V minulém roce jsme z dotace od Pardubického kraje pořídili nové herní
prvky na dětská hřiště v obci. Na jaře tak budou instalovány dvě nové atrakce
na hřiště na kopci „k lodi“ a dvě na hřiště v Koutech.
KOMUNIKACE
Ve spolupráci s Pardubickým krajem probíhá projektová činnost na opravu
silnic Kameničky-Chlumětín a Kameničky-Filipov. Ve fázi stavebního
povolení je projekt rekonstrukce mostu přes Chrudimku. Protože je však
zároveň plánována oprava mostů a následně i silnice 343 v Blatně, bude
hodně záležet na celkové koordinaci všech těchto akcí, aby doprava
nezkolabovala a fungovaly objízdné trasy.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v obci v roce 2021
ve dnech 12. června (sobota) a 8. října (pátek).
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Děti nám epidemie ze školy
vyhnala, my však věříme, že
se brzy vrátí a pokračujeme
v investicích do budovy
školy. Momentálně probíhá
rekonstrukce
učebny
informatiky (dříve kino a
knihovna). Stavební práce
jsou hotovy, následovat
bude
vybavení
učebny
nábytkem
a
výpočetní
technikou. Na tento projekt
jsme
získali
téměř
dvoumilionovou dotaci z
MAS Havlíčkův kraj.
V létě dojde k rekonstrukci hřiště mateřské školy. Zahrada bude osazena
novými prolézačkami a také několika prvky, které budou našim nejmenším
přibližovat život v okolní přírodě.
STAVEBNÍ PARCELY
Dále pracujeme na přípravě území pro nové stavební parcely. Stavební firma
realizuje přeložku vysokého napětí, bohužel spolek Tilia Thákurova, z. s. v
této věci napadl rozhodnutí stavebního úřadu o územním souhlasu a stavba
je do vyřešení této situace pozastavena. Obec však pokračuje v přípravě
projektu na zasíťování této lokality.
OBECNÍ DŮM Č. P. 56 NA FILIPOVĚ
V jarním období bude dokončena
oprava a zateplení střechy obecního
domu na Filipově. Již na podzim
proběhla sanace vlhkého obvodového
zdiva a letos bude následovat výměna
oken.
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PLÁN ŘÁDNÝCH JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE V ROCE 2021
•
•
•
•

středa 28. dubna 2021
středa 30. června 2021
středa 22. září 2021
středa 15. prosince 2021

NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA, ANEB DŮVODY PRO ČIPOVÁNÍ
POPELNIC
Dne 23. prosince 2020 byl schválen nový zákon o odpadech, který vstoupil
v účinnost hned 1. ledna letošního roku a který, spolu s dalšími předpisy, od
základu mění zaběhlé postupy pro nakládání s odpady i stávající filosofii
výpočtu poplatku za komunální odpad. Nová legislativa nutí obce i nás
všechny k maximálnímu využívání odpadů, zlepšení jejich třídění a recyklaci
využitelných materiálů. Postupně se totiž bude navyšovat cena za tunu
komunálního odpadu ukládaného na skládky, a zároveň se v jednotlivých
letech bude snižovat limit pro množství odpadu připadajícího na obyvatele a
ukládaného na skládku v rámci tzv. třídicí slevy. Do roku 2030 musí ČR
recyklovat o třetinu více odpadu než v současné době, a začne také platit
úplný zákaz skládkování recyklovatelných odpadů. Více než kdy jindy tedy
bude platit, že „nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne“.
Z těchto důvodů musí obce v letošním roce přehodnotit a příp. upravit svůj
systém odpadového hospodářství tak, aby do budoucna požadavkům
legislativy vyhověl a zároveň nezatížil obecní rozpočty nebo jednotlivé
poplatníky.
Stanovení poplatku bylo a je výhradně záležitostí obce, přičemž většina obcí
systém nakládání s odpady poměrně výrazně dotuje, aby občané obcí
nemuseli platit plné náklady. Tak tomu je i v Kameničkách, kde obec doplácí
na hospodaření s odpady cca 200 tis. Kč ročně.
Jedním z nejnákladnějších položek na odpadové hospodářství je samotný
poplatek za skládkování. Tedy poplatek za tunu odpadu uloženou na skládku.
Jeho výše byla doteď 500 Kč za tunu. Obec Kameničky v uplynulém roce
vyvezla na skládku 212 tun směsného komunálního odpadu a 6 tun
objemného odpadu. V součtu 218 tun, což je 270 kg na jednoho trvale žijícího
obyvatele. Nová legislativa nastavuje, že tento rok může obec na skládku za
původní cenu uložit maximálně 200 kg směsného odpadu na obyvatele a
tento limit se bude každý rok snižovat až na 120 kg. Pokud bude obec na
skládku ukládat odpadu více, bude každá tuna zpoplatněna vyšší sazbou. V
tomto roce částkou 800 Kč, ale i tento poplatek bude postupně narůstat až
do výše 1.850 Kč za tunu v roce 2029. Při zachování současného objemu
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vyváženého směsného odpadu z Kameniček by to pro obec znamenalo tento
rok další náklady ve výši 18.000 Kč a v roce 2029 dokonce už 147.000 Kč.
Jestliže se ale nám všem podaří v budoucích letech omezit množství
směsného odpadu, který končí na skládce, vyhneme se zvyšování obecního
poplatku za odpad. V opačném případě a bez dalších nových opatření reálně
hrozí, že se celý systém odpadového hospodářství bude Kameničkám dále
prodražovat. Nejde samozřejmě zdaleka jen o stránku finanční. To, jak se
dnes budeme k odpadům a přírodě chovat, pocítíme v budoucnu nejen my,
ale i naše děti a vnoučata.
Koho by problematika nového zákona o odpadech zajímala podrobněji, může
se
podívat
na
web
Ministerstva
životního
prostředí
ČR
(https://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady),
„Nová
odpadová legislativa“.
ČIPOVÁNÍ ODPADOVÝCH NÁDOB V OBCI
Z předchozího textu vyplývá, že každá obec musí mít přesný přehled o tom,
kolik odpadu na skládku ukládá. V průběhu letošního roku totiž budeme
muset, s přihlédnutím k místním zvyklostem i zkušenostem ostatních
samospráv, zvolit pokud možno ten nejvhodnější systém nakládání
s odpadem včetně s tím spojeného nastavení základu místního poplatku a
upravit jej novou obecně závaznou vyhláškou. Ať už se ale obec rozhodne
jakkoli, všechny zákonné možnosti jsou závislé na množství odpadu v kg
(nebo na objemu nádoby na kg přepočteném). Z tohoto důvodu Kameničky,
stejně jako další obce sdružené ve svazku Komunální služby Hlinecko,
přistupují k zavedení evidenčního systému odpadových nádob. Je nutné
získat lepší přehled o počtu a objemu nádob obsloužených při svozu.
K vážení nádob pro jednotlivé domácnosti lze přistoupit, až budou svozová
vozidla vybavena příslušným technickým zařízením, k čemuž by mělo dojít
v letech následujících. Každá domácnost by pak měla přesný přehled o
množství svého produkovaného směsného komunálního odpadu.
Jako první k evidenci přicházejí na řadu popelnice (plastové a plechové) na
směsný komunální odpad užívané občany, (nikoli podnikateli).
Nezbytným prvním krokem je označení popelnic číslem popisným
(nebo evidenčním) a označení těchto sběrných nádob čipem.
Upozorňujeme, že nádoba neoznačená číslem popisným (nebo evidenčním)
nebude moci být v budoucnu vyvážena. Má-li domácnost odpadových nádob
více, budou očipovány všechny; doporučujeme však přehodnotit, zda vše, co
ve sběrných nádobách končí, je opravdu směsným komunálním odpadem a
větší množství nádob pro domácnost je třeba.
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V následujících dnech po svozech budou pracovníci obce označovat
odpadové nádoby čipem. U plechových nádob se čip přinýtuje do spodní
třetiny nádoby; u plastových nádob se buď jednoduše přicvakne do
konkrétního místa pod horním lemem nádoby, nebo se rovněž přinýtuje (u
nádob vyrobených před r. 2005).
Vlastníky nádob (označených číslem popisným) si tedy nyní
dovolujeme požádat, aby popelnice označili svým číslem popisným a z
ulice je po jejich výsypu ihned neuklízeli, ale počkali, až budou
očipovány. Čipování bude probíhat o následujících pondělích.
Pokud jde o podnikatelské subjekty (tj. osoby fyzické podnikající či
právnické), ty by měly mít uzavřenou smlouvu na svoz odpadu z provozoven
přímo s Technickými službami Hlinsko (příp. jinou osobou oprávněnou
k nakládání s odpady) a označení nádob čipem či samolepkou by měly řešit
přímo tam (kontakt: Vendula Danielová, 469 326 558, 777 915 970, e-mail:
danielova@tshlinsko.cz).
INFORMACE PRO MAJITELE BEZODTOKOVÝCH (VYVÁŽECÍCH) JÍMEK
Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí tímto upozorňuje na
ustanovení § 38 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), které je účinné od 1. 1. 2021:
Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat
jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu
vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí (ČIŽP)
předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou
kalendářních let.
Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo
osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je
povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat
doklad, ze kterého bude patrno:
- jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
- lokalizace jímky (obec, adresa, číslo popisné),
- množství odvezených odpadních vod,
- datum odvozu,
- název osoby, která odpadní vody odvezla (název právnické osoby či
fyzické podnikající osoby oprávněné dle živnostenského zákona),
- název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody
zneškodněny.
Ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, se dopustí přestupku
podle vodního zákona, pokud na výzvu nepředloží doklad o odvozu
odpadních vod podle § 38 odst. 8. Rovněž právnická nebo podnikající fyzická
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osoba se jako osoba provádějící odvoz odpadních vod akumulovaných v
bezodtokové jímce dopustí přestupku tím, že nevydá tomu, kdo tyto vody
akumuluje, doklad podle § 38 odst. 8. Oba tyto přestupky mohou být ze
strany vodoprávního úřadu či ČIŽP sankcionovány.
Robert Adámek, starosta obce

PLATBY OBČANŮ v roce 2021
Odpady – úhrada do 31. 3. 2021:
600 Kč/osobu, 600 Kč/rekreační objekt
při platbě z běžného účtu VS 1340+číslo popisné.

Vodné, stočné – lze platit při červnovém odečtu vodoměrů, úhrada
do 30. 6. 2021:
Stav vodoměru lze nahlásit i emailem na urad@obec-kamenicky.cz,
děkujeme

pro odběratele vody z obecního vodovodu:
vodné ve výši 22 Kč/m3, stočné ve výši 24,2 Kč/m3, tj. 46,20 Kč/m3, při
platbě z běžného účtu VS 2310+číslo popisné.

pro odběratele vody z vlastní studny:
stočné 35 m3/obyv./rok x 24,20 Kč/m3 = 847 Kč (výpočet podle směrných
čísel spotřeby vody, při platbě z běžného účtu VS 2321+číslo popisné.

PSI – úhrada do 31. 3. 2021:
100 Kč za prvního psa, 200 Kč za druhého a dalšího, při platbě z běžného účtu
VS 1341+číslo popisné.

ČÍSLO ÚČTU OÚ KAMENIČKY 3728531 / 0100
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