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pitelstvo. Návrhy soukromých subjektů bohužel neprošly schvalovacím řízením dotčených orgánů státní správy.
Dokumentace je k nahlédnutí na OÚ, řízení je ukončeno.

ODPADOVé HOSPODÁŘSTVÍ
Obecní zastupitelstvo v období od září do prosince
zasedalo dvakrát a to 14. 10. a 9. 12. 2009 a zabývalo se
především:

Dne 25. 11. proběhla na obci kontrola třídění odpadu, kterou provedla firma EKO-KOM,a.s. Závěry kontroly byly pozitivní, nicméně nedostatky v třídění odpadu v
obci přetrvávají. Někteří občané si stále pletou kontejnery na tříděný odpad s popelnicemi na TKO. Tito občané
by potřebovali strávit nějaký čas na třídičce odpadů, aby
si uvědomili, co všechno po nich musí někdo jiný brát do
rukou a třídit!!!
Další problém je s množstvím odpadu v kontejnerech.
Do kontejnerů se hází plastové láhve nesešlapané a papírové krabice nesložené, proto je kontejner sice plný, ale
váhově v něm není tolik odpadu, kolik si svozová firma
počítá. Obec proto zbytečně platí za odvoz poloprázdných kontejnerů!!! Z tohoto důvodu byly přes zimní období odebrány dva kontejnery na plast. Se svozovou firmou Becker Bohemia s.r.o. jsou obec i občané spokojeni, proto byl uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo o zajištění komplexního odpadového hospodářství i na příští rok.
Cena svozů zůstává stejná, zvyšuje se pouze DPH.

- změnou územního plánu obce č. 1
- pronájmem střechy OÚ
- odpadovým hospodářstvím obce
- rozpočtovými změnami
- rozpočtem na rok 2010
- podáním žádostí o dotace z fondů
Středočeského kraje
- žádostmi a stížnostmi občanů
Celé znění usnesení včetně zápisů je k dispozici
na obecním úřadě a internetových stránkách
www.obec-kounov.cz

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Návrh změny územního plánu č. 1 byl zveřejněn na
pevné i elektronické desce obecního úřadu. K návrhu
jsme dostali pouze dvě připomínky z řad občanů. Předpokládáme proto, že ostatní nemají žádné námitky a nedojde k podobné situaci jako při výsadbě zeleně podél
cest. Tato výsadba je prováděna v souladu s územním plánem schváleným v roce 2004. Tehdy nebyly přijaty žádné připomínky k tomuto záměru územního plánu, proto je pozdní reakce některých občanů více než zarážející. Změna se týká čtyř lokalit, které navrhlo obecní zastu-

Daně
DPH není jedinou daní, která příští rok vzroste. Je nutno se připravit na astronomický nárůst u daně z nemovitosti. Na druhou stranu je tato daň jedinou z daní, která je
celá převáděna státem na obce. Částečnou útěchou pro občany může být tedy skutečnost, že tyto peníze se nikam neztratí a projeví se třeba na vzhledu obce či činnosti obce.
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FOTOVOLTAICKÁ
ELEKTRÁRNA
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu střechy obecního
úřadu na dobu třiceti let pro zřízení fotovoltaické elektrárny firmě
SolWin. Firma zřídí elektrárnu na
vlastní náklady a bude ji provozovat. Obci zaplatí firma nájemné ve
výši 200 tis. Kč a bude pro obecní úřad dodávat elektrickou energii za zvýhodněnou sazbu.

RAVOS - vodné
pro rok 2010
Pro rok 2010 byla stanovena
cena vodného na 32,13 Kč/m3 , což
představuje navýšení o 8,7 % oproti letošnímu roku.
Vodohospodářské
sdružení
obcí Rakovnicka zahájilo výstavbu vodovodního řadu vodovodu
Nesuchyně-Mutějovice, kterým by
došlo k napojení na zdroj rakovnické vody do konce roku 2010.

Veřejné
internetové místo
V době uzavření muzea Kounovských kamenných řad, tedy
mimo turistickou sezónu, od listopadu do března, bude veřejné internetové místo přesunuto do prostor obecní knihovny a dostupné denně v době provozu obecního úřadu či provozních hodin
knihovny.

FINANCE
OBCE
Zastupitelstvo schválilo na svém
prosincovém zasedání rozpočet na
rok 2010 ve výši 8.066.061,-Kč jako
vyrovnaný. Závratná částka není bohužel ta, kterou má obec k dispozici, ale zahrnuje splátky úvěrů a spoluúčast na rozjednaných projektech.
Na vlastní činnost obce zbývá cca
3,5 mil. Kč. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce i na internetových stránkách od 24. 11.
do 9. 12. 2009.
Obec vkládá i v příštím roce naděje do dotačních titulů, které byly
i v letošním roce klíčem k úspěšným projektům. Od ministerstva
vnitra jsme získali na rozšíření pracoviště Czech point dotace ve výši
58.259,- Kč. Z fondů Středočeského
kraje jsme dostali dotace na úroky
z úvěru na stavbu vodovodu ve výši
117.504,- Kč z fondu POV (podpora
obnovy venkova), dotaci na opravu
kaple sv. Vojtěcha ve výši 165.000,Kč z fondu FOP (fond obnovy památek) a dotaci na opravu budovy mateřské školky ve výši 2.159.450,- Kč
z fondu FROM (fond rozvoje obcí
a měst). Od ministerstva zemědělství jsme z Programu rozvoje venkova dostali 1.632.708,-Kč na úhradu 1. etapy projektu Multifunkční
objekt kulturního centra a požární
zbrojnice, dětská hřiště a mobiliář v
obci Kounov. Při čerpání dotací byla
úspěšná i základní škola, která na

pokračování svého projektu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ obdržela v letošním roce 252.000,- Kč.
Podstatnou dotaci ve výši
520.000,- Kč poskytl obci rovněž
Úřad práce, který uhradil vytvoření
šesti pracovních míst na veřejně prospěšné práce od dubna do listopadu 2009. Díky těmto penězům a díky
pracovníkům, kteří je čerpali, se podařilo udělat v obci velké množství
práce. Na vzhledu obce se projevila
nejen pravidelná údržba, která spočívá v úklidu, sekání trávy, hrabání
listí, údržbě zeleně, ale podařilo se
i hodně věcí navíc. Konečně se podařilo uklidit půdu v budově obecního úřadu, uskutečnila se další výsadba zeleně v obci i mimo ní, vyčistily
se léta zanedbané obecní cesty, drobnými stavebními úpravami se podařilo podstatně zlepšit interiér budovy obecního úřadu i čp. 49 U Tří lip.
Dařila se i péče o plochy mimo obec
jako je okolí kaple sv. Vojtěcha a areál Kounovských kamenných řad. To
vše bylo kladně hodnoceno občany i
návštěvníky obce.
Celková výše 4.920.403,- Kč přijatých dotací dosáhla tedy v roce
2009 výše vlastního obecního rozpočtu.
Z vlastních zdrojů obce se podařila rekonstrukce osvětlení v základní škole, ke které bylo přistoupeno
na základě požadavků okresní hygienické stanice s nákladem 150.473,Kč, rekonstrukce ordinace praktického lékaře v budově OÚ s nákladem 405.934,- Kč a výměna oken v
učitelském bytě v 2. patře ZŠ s nákladem 23.049,- Kč.

Vítání občánků

vymetání
komínů

Dne 24. 10. a 31. 10. 2009 připravily členky sboru pro občanské záležitosti na obecním úřadě malou slavnost, při které byli slavnostně přivítáni do života noví občánkové obce
Kounova: Natálie Csonková, Karel
Šedivý, Valentýna Kážová, Matyáš
Novák, Dominika Kučabová a Jiří
Dyršmíd. Ke slavnostní atmosféře
přispěly tradičně svou krásnou recitací sestry Huttrovy.

Na obecním úřadě jsou průběžně přijímány požadavky občanů na vymetání komínů. Kominík
je podle počtu požadavků k dispozici obci Kounov každý první čtvrtek v měsíci.
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mikulášská
Kromě již pravidelných sobotních diskoték pro mladé i pokročilé Disko Titanic, se v sokolovně
uskutečnily další akce. V sobotu
18. 10. posvícenská zábava a v pátek 4. 12. 2009 velice zdařilá mikulášská zábava s hojnou účastí dětí
i dospělých. Bohatý program zajistili místní občané. Poděkování
patří především iniciátorům akce
manželům Polákovým, hlavní organizátorce paní učitelce Jaroslavě Huttrové a všem účinkujícím.
Krásné vystoupení předvedla skupina aerobicu pod vedením Kateřiny Zuskové a skupina místních
žen Hašlerky, pod vedením Věry
Lapkové. Za vrchol celého odpoledne považovaly děti samozřejmě
příchod mikulášské družiny s nadílkou, kterou již 26 let organizuje
pan Rudolf Kraus. Poděkování patří též Petru Hlaváčkovi, Věře Lapkové, Svazu žen a Disko Titanic,
bez jejichž sponzorských darů by
byl program chudší.

Topení
na biomasu
Po dlouhých diskuzích, úvahách
a praktických ukázkách se členové obecního zastupitelstva rozhodli podpořit projekt centrálního vytápění obce biomasou. Důvodů, které ke konečnému rozhodnutí přispěly, bylo více. Kromě čistého ovzduší, které obec nutně potřebuje snad
ze všeho nejvíc, je to i připravovaná vyhláška Ministerstva životního
prostředí o tzv. ekologické dani. Tato
daň se bude vztahovat na všechny
subjekty, které budou spalovat uhlí
a jiná neekologická paliva. Chceme
proto připravit alternativu, s níž by
se občané této dani vyhnuli.
Dalším nezanedbatelným důvodem je pomoc seniorům a osamělým
občanům, kteří mohou mít díky svému věku či zdravotním problémům
potíže s obsluhou vlastních topných
zdrojů. Dá se říci, že tímto opatřením se zlepší kvalita bydlení a zvýší
cena nemovitostí. Realizací projektu se vyřeší i nerudovský problém
„Kam s ním“, tzn. kam s větvemi ze
zahrádky, kam s odpadem z chmel-

nic, kam z roštím z cest apod. Tím
snad zmizí i věčné stížnosti na pálení na zahrádkách a dvorech. S přechodem na nový druh topení by se
logicky měly zároveň snížit i náklady
na svoz domovního odpadu, neboť
odpadne popel, který v zimním období tvoří většinu náplně popelnic.
Zabezpečení biomasy otevře další možnosti spolupráce s místní zemědělskou firmou PROBIOS, a.s. a
umožní zaměstnání dalších občanů.
V neposlední řadě tak rozsáhlá stavba, jakou centrální výtopna bude,
změní vzhledově celý ráz obce a
obec získá konečně zázemí pro vlastní techniku a zaměstnance, kteří se
jen během letošního roku stěhovali třikrát.
Zajímavá bude zřejmě i cena vytápění, neboť dosavadní zkušenosti
naznačují, že cena vytápění biomasou je nižší, max. dosahuje ceny topení uhlím.
Ukázalo se, že většina občanů
smýšlí o projektu podobně, neboť
více než 70 procent se jich k projektu se přihlásilo. Realizace projektu je
však dlouhodobou záležitostí. Zatím
zjišťujeme, že překážek je více než
jsme očekávali, proto nezbývá než si
přát, aby se nám společný záměr vydařil.

akce v základní a mateřské škole
Mikulášská.

rozsvícení
vánočního stromu
Již méně zdařilou akcí bylo rozsvícení vánočního stromku před
budovou obecního úřadu v sobotu
5. 12. 2009. Akce se vymkla organizaci a proběhla trochu překotně.
Pro velký zájem dětí se pokusíme v
příštím roce akci vylepšit, rozšířit a
připravit další překvapení. Můžete
se proto těšit na příští rok.
V důsledku nedostatku financí
obce nepočítáme v letošním roce
se silvestrovským ohňostrojem.

Na konci roku přichystaly svoje akce též mateřská škola a základní škola. Na besídce mateřské školy vystoupily nejen děti, ale i skupina Rytíři Kounovských kamenných
řad pod vedením pana Martina Adamce. Skupina vystoupila v historických kostýmech s ukázkou gotických tanců, ale i se skutečným soubojem. Základní škola připravila pro veřejnost tradiční vánoční jarmark, na němž žáci nabízeli své výrobky. Jarmark byl zahájen vystoupením žáků v tělocvičně.
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Společenská
kronika
V uplynulém období
oslavili svá životní jubilea:
90 let: Alois Blecha
70 let: Jaroslav Vlasák,
Františka Cinybulková
50 let: Ing.Antonín Ryska,
Jan Smola
BLAHOPŘEJEME !
Narozené děti:
Josef Kosina
Alena Ivanovová
David Thürmer
Radek Šimka
Dominik Kopec

* 20. 9. 2009
* 26. 9. 2009
* 26. 9. 2009
* 5. 10. 2009
* 3. 11. 2009

HODNĚ ŠTĚSTÍ DO ŽIVOTA!
Nejsou již mezi námi:
Václav Dubš

† 12. 11. 2009

S ÚCTOU VZPOMÍNÁME !

Diakonie Broumov
děkuje všem občanům,
kteří se podíleli
na humanitární
sbírce pořádané
v letošním roce.

Pozvánka
V neděli 20. 12. 2009
v 15.00 hod. již tradičně
vystoupí v kostele
sv.Víta v Kounově soubor
Berušky a Barušky
z Mutějovic s pásmem
vánočních koled a písní.

Srdečně zveme !!!

Poděkování
Protože jsme se ocitli opět na sklonku dalšího kalendářního roku, je třeba
poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho úspěšnosti. Jsou to především členové
obecního zastupitelstva, díky jejichž rozhodování se podařilo uskutečnit takové
množství stavebních projektů. Další poděkování patří obecním zaměstnancům,
kteří i přes objektivní problémy, jakými je zastaralá mechanizace a naprostá absence zázemí pro techniku, vybavení, i pro ně samé, udělali ohromný kus práce
v obecních budovách, veřejných prostranstvích v obci, i mimo ni. Nelze opomenout i poděkování firmě PROBIOS, a.s., jmenovitě Ing.Řepíkovi a Janu Turšnerovi, za poskytnutí mechanizace a pracovníků k vyčištění cesty pod Pískovým
vrchem, odvozu zeminy ze hřiště, přepravě sochy a křížku k opravě a zpět a další práce pro obec.
Děkujeme též všem občanům, kteří svou každodenní prací přispívají ke zlepšení vzhledu obce, kteří na úkor svého volného času organizují jakékoli dění v
obci, ať už sportovní, kulturní, společenské, akce pro děti apod. Panu Komárkovi, který nezištně opravil zastaralou techniku obce, panu Radku Černému za
posekání trávy, panu Vlasákovi za kontrolu nad vším, do čeho proudí elektřina,
panu Zdeňku Lapkovi za to, že ještě svítíme, p.Petru Ryskovi za organizaci sportovní činnosti, paní Lapkové za úspěchy, kterých dosáhly místní ženy se skupinou Hašlerky, paní Kateřině Zuskové za vedení skupiny aerobiku, paní Jaroslavě Huttrové za organizaci volného času mládeže, paní Zdeňce Amlerové a Zdeňce Dubinové za dlouhodobou práci v sociální oblasti, panu Rolandu Amlerovi
za vedení obecní kroniky, neúnavnému propagátorovi tradic, kultury a cestovního ruchu panu Rudolfu Krausovi, organizátorům společenských akcí manželům
Polákovým a všem dalším občanům, kterým není vzhled ani prosperita obce cizí.
Tato činnost, i když není nikdy doceněná, natož oceněná, se rozhodně zúročuje.
Je vidět na vzhledu obce, na vztazích mezi lidmi, na prezentaci obce. Každému
občanovi by mělo záležet na tom, jakou má jeho obec pověst, jak vypadá, jak se
v ní žije. Vzhledem k finanční politice státu, který zatím není ochoten rozvoj obcí
podporovat, budou se muset občané opět spoléhat na své vlastní síly a možnosti.

T

TT
Obecní úřad přeje všem občanům
klidné a spokojené svátky vánoční
a hodně zdraví a pohody
do nového roku 2010
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