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VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD KOUNOV
Barevné vydání občasníku je k dostání na obecním úřadě za 20 Kč.

ZPRÁVY
Z OBECNÍHO ÚŘADU

byt 2 + 1 v bytovém době čp. 207. Obecní zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru pronajmout předmětný byt s následným
prodejem do soukromého vlastnictví.Z ﬁnančních důvodů nelze vyhovět žádosti manželů Matouškových, kteří žádají o vybudování veřejného osvětlení k nemovitosti čp.200 v Kounově.
Tato žádost byla konzultována s odborníky, kteří mají na starosti údržbu veřejného osvětlení, vzhledem k odlehlosti nemovitosti byly vyčísleny náklady na vybudování uvedeného vedení
na 200 tis.Kč. Za současného ﬁnančního stavu obce není možno
tuto stavbu realizovat. Záměr nelze dát ani do již připravené žádosti o dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení, neboť není
vypracován projekt, tudíž nemohlo být požádáno o stavební
povolení.
Obecní zastupitelstvo projednalo potřeby oprav obecního majetku v příštím roce a rozhodlo o podání žádosti z fondu POV
ve výši 200 tis. Kč a její použití na opravu omítky budovy OÚ
. Dále se znovu podá žádost o dotace na opravu místních komunikací a veřejného osvětlení a dotace na přestavbu požární
zbrojnice.
Obecní zastupitelstvo schválilo jednostranné zvýšení nájemného v obecních bytech dle zákona 107/2006 Sb.
Znovu byla otevřena diskuze o požadavku vybudování přechodu pro chodce v oblasti základní školy. Nátlak je neustále veden
hlavně z řad maminek žáků ZŠ. Odbor dopravy MěÚ Rakovník
neschválil přechod z volného prostranství, proto zastupitelstvo
po diskuzi doporučuje vybudování části chodníku od prodejny
COOP k ZŠ a následné vyznačení přechodu pro chodce. Na
chodník se použijí peníze z dotace POV Mikroregionu Poddžbánsko. Požadavek na odstranění pouliční lampy a dřevěného sloupu v prostranství před základní školou zatím nelze
realizovat, neboť při podání žádosti o odstranění účtuje ČEZ
částku ve výši cca 40 tis. Kč žadateli. Obecní úřad poslal podnět
na ČEZ z důvodu bezpečnosti osob a majetku.

Obecní zastupitelstvo zasedalo dne 10.9.2008 a zabývalo se především:
- stanovením místního koeﬁcientu
daně z nemovitostí s účinností od roku 2010
- jednostranným zvýšením nájemného v obecních bytech
- opravami a údržbou a prodejem obecního majetku
- projednáním rozpočtových změn za rok 2008
od č.33 do č.82
- podáním žádostí o dotace pro příští rok
- žádostmi občanů
Na základě novely zákona o daních z příjmů č.338/1992 Sb.
§12 může obec obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeﬁcient ve
výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeﬁcientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, bytů,
nebytových prostor. Pro následující zdaňovací období musí
tato vyhláška nabýt právní moci nejpozději do 1.8. předchozího
zdaňovacího období. Tohoto termínu nebylo dosaženo, zvýšení
připadá v úvahu až pro další zdaňovací období, tedy pro rok
2010. Po diskuzi o výši koeﬁcientu byl schválen původní návrh
ve výši dvojnásobku.
Naléhavě je nutno řešit situaci paní Marie Hilbertové, které byl
znemožněn přístup k její nemovitosti. Její žádost o směnu pozemků byla projednána již na minulém jednání zastupitelstva.
Manželé Matouškovi oznámili ukončení nájemní smlouvy na

Celé znění usnesení včetně zápisu je k dispozici na obecním
úřadě a internetových stránkách www.obec-kounov.cz
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vedení školy se k začátku školního roku podařilo obnovit učitelský sbor v plném rozsahu, i když
koncem minulého školního roku
odešlo z různých důvodů (nástup
na mateřskou, odchod do důchodu apod.) celkem sedm učitelů. V
letošním školním roce bude školu
navštěvovat celkem 141 žáků. Do
první třídy bylo zapsáno 12 žáků, z
posledního ročníku vyjde 16 žáků.
Do mateřské školy bylo zapsáno
25 dětí.
Vzhledem ke stanoveným a
stále platným normativům ministerstva školství chybí škole 12
žáků do celkového stanoveného
počtu 153 žáků. Z tohoto důvodu
Krajský úřad neposkytne škole
peníze na platy potřebného počtu
pedagogických pracovníků. Vedení školy muselo sáhnout k nepopulárnímu opatření v podobě
spojení třetí a páté třídy, které mají
nejméně žáků. Tato opatření jsou
prováděna ve všech školách, které
nesplní požadované limity, a jsou v
souladu se zákony a požadavky na
výuku žáků. Spojení tříd se nelíbí
některým maminkám, které požadují chybějící peníze na platy učitelů po obecních úřadech, jejichž
děti školu navštěvují.
Na schůzce rodičů, vedení
školy a vedení obce dne 24.9.2008
bylo dohodnuto, že připomínky
rodičů budou řešeny v obecních
zastupitelstvech jednotlivých obcí.
Obecní zastupitelstvo v obci Kounov jednalo o tomto problému s
vedením školy ve středu 8.10.2008.
K problému se vyjadřovali i starostové okolních obcí, jejichž děti
kounovskou školu navštěvují. Situace je však za současného stavu
obecních rozpočtů velice obtížně
řešitelná. Na uvedené schůzce byla
projednána též momentální situace ve školce vzhledem k silným
ročníkům, které začaly školku navštěvovat. Obecní zastupitelstvo
připraví projekty na případnou
přestavbu školky pro potřeby vyučování současného počtu dětí.

Zahájení školního roku v základní škole.

Zahájení školního roku v 1. třídě základní školy.

Zahájení školního roku v mateřské škole.
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HASIČI CVIČILI
Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů Kounov úspěšně reprezentovala obec v pátek 26. 9. 2008
na okrskovém cvičení hasičů ve Svojetíně.

ÚHYN RYB
Velká škoda vznikla místnímu
Mysliveckému sdružení Hubert, které
má v pronájmu obecní rybníky. V malém rybníku, kde je násada chovných
ryb došlo k otravě ryb. Příčiny úhynu
a jejich původce jsou v současné době
předmětem šetření. Členové rybářského kroužku, jehož členy jsou především děti, pod vedením pana Bohumila Machače nechtějí uvěřit tomu, že
by se jednalo o čin úmyslný.

Uhynulé ryby v malém rybníku.

DOPRAVNÍ SPOJENÍ
Ke dni 1. 9. 2008 se podařilo po
úporných jednáních s oběma kraji
(Středočeský a Ústecký) obnovit oba
dva spoje, které měly být zrušeny. Jedná se o autobusové linky z Domoušic,
Pnětluk a Nečemic, které využívají
především školní děti.
V připravovaném vlakovém jízdním řádu chybí rychlík Bezdrev. Ostatní spoje by měly zůstat zachovány.

OPRAVY A ÚDRŽBA
OBECNÍHO MAJETKU
Stav obecního majetku je velmi neutěšený, což pociťují všichni občané. Je to
dáno i skutečností, že se jeho opravami
a údržbou dlouhodobě nikdo nezabýval.
Jeho stav je tedy neodkladně nutno řešit
právě v období, kdy má obec v dlouhodobém horizontu nejméně ﬁnančních
prostředků a navíc je zatížená splátkami
úvěrů na stavbu obecního vodovodu.
Přesto se v uplynulém období podařilo
několik drobných akcí. S pomocí fondu
POV (podpora obnovy venkova) se podařila oprava střechy obecního úřadu.
Na dalších objektech, kde jsou střechy rovněž v havarijním stavu (sokolovna a hostinec U tří lip), byly pro nedostatek ﬁnančních prostředků provedeny
pouze nejnutnější zabezpečovací práce.
S opravami v budově sokolovny pomohl obci ﬁnančně i fyzicky nájemce
hospůdky „U Pavla“ pan Pavel Polák, na
jehož náklady byly provedeny veškeré
vnitřní úpravy.
Po uličce k nádraží byl opraven i nájezd uličky k bytovce čp. 88 a svépomocí
vyspraveny výtluky na ostatních místních komunikacích.
Urychleně bylo nutno vyřešit havarijní stav odpadů ze školní kuchyně základní školy.
V budově mateřské školy se podařila
částečná rekonstrukce záchodků, která
byla dlouhodobě v plánu. Bohužel nebyla prozatím realizována výměna kotle na
tuhá paliva v mateřské škole, která byla
plánovaná během prázdnin. Důvodem
je nedodržení termínu dodavatelskou
ﬁrmou, která vše věděla z dostatečným
předstihem.
Na základě požadavků obyvatel z
části obce Huprtice bylo zakoupeno
silniční zrcadlo, které by mělo vyřešit
nepřehlednou situaci na křižovatce u
malého rybníka. Zrcadlo si občané instalují svépomocí.
Obecní zastupitelstvo na základě
iniciativy, především z řad rodičů žáků
základní a mateřské školy, odsouhlasilo přednostní stavbu části chodníku od
prodejny Jednota – COOP k prostranství před školou. Zde by se následně
vyznačil přechod pro chodce, který by
zvýšil bezpečnost dětí. Na stavbu bude
použito peněz z dotací poskytnutých
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Nová socha pro Kounov.
Mikroregionu Poddžbánsko. Se stavbou se počítá ještě letos.
Další stavba, která by se měla začít
již v letošním roce s dokončením v roce
příštím, je rekonstrukce nemovitosti
čp.9 na byty. Investorem stavby je ﬁrma
Zuska J. s.r.o. Žádosti o byty jsou přijímány na obecním úřadě.
Při příležitosti konání pouti v Kounově budou odhaleny nové plastiky nad
obcí směrem ke kapli sv. Vojtěcha. Finanční prostředky na jejich zhotovení
získal SMOR (Svazek měst a obcí Rakovnicka) z Fondu obnovy kulturního
dědictví venkova Krajského úřadu Středočeského kraje.
Na převozu a umístění soch se sponzorsky svou technikou podílela místní
ﬁrma PROBIOS, a.s., které patří poděkování od obecního úřadu i od občanů.
Děkujeme rovněž p. Janu Turšnerovi a
ostatním, kteří tuto akci zajistili.
V letošním roce se podařilo úspěšně
zdolat nejen neobvyklý nápor trávy (dle
odborníků bylo nejvíce trávy za posledních třicet let), ale dařily se i jiné dlouhodobě odkládané a neprováděné práce
v obci. Poděkování patří četě zaměstnanců, kteří přistupovali zodpovědně a
velmi iniciativně k práci pro obec. Jejich
mzda včetně odvodů byla plně hrazena
z fondů Úřadu práce. Obec tímto díky
nim ušetřila ﬁnanční částku v hodnotě
téměř půl milionu korun. Na pořádek
v obci nebyly letos z řad občanů žádné
stížnosti.

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Od října do konce dubna provádí
ﬁrma Becker svoz komunálního odpadu každý týden. Odpadovým hospodářstvím se bude obecní zastupitelstvo zabývat na svém prosincovém
zasedání. Do té doby je možno podávat podněty a připomínky k jednání.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Životní jubilea oslavili:
90 let - Antonín Dědek
75 let - Jaroslav Pipek
60 let - Karel Rais
50 let- Zdeňka Blažková
Blahopřejeme!

Narozené děti:
* 27. 6. - František Kotlík
* 19. 7. - Šimon Štys
* 6. 9. - Natálie Micková
Hodně štěstí!
Nejsou již mezi námi:
† 11. 9. - Emilie Dědková
S úctou vzpomínáme!

POZVÁNKA K VOLBÁM
Volby do krajských zastupitelstev
a senátu parlamentu ČR se uskuteční
17. a 18. 10. 2008 v budově obecního
úřadu Kounov. V pátek od 14.00 do
22.00 hod, v sobotu od 8.00 do 14.00
hod. Případné druhé kolo senátních
voleb je plánováno na 24. a 25.10. opět
ve stejném čase.
Požadavek na přenosnou urnu
uplatněte prosím včas na obecním
úřadě nebo přímo u předsedy volební
komise.

DISCO TITANIC
Pokračovat budou i pravidelné sobotní
diskotéky v budově sokolovny, které si
již získali mnoho příznivců především
z řad mládeže. Bližší informace včetně
fotograﬁí z jednotlivých akcí můžete
získat na www.discotitanic.cz.
Plánované akce na měsíc říjen:
04. 10. 2008
DISCO PARTY
11. 10. 2008
KLUCI vs. HOLKY
18. 10. 2008
DISCO PARTY
25. 10. 2008
VIBRÁTOR SHOW
Na všechny akce vstupné 50 Kč.

Obec Kounov Vás srdečně zve na

POSVÍCENSKÉ SLAVNOSTI V KOUNOVĚ
Uskuteční se v sobotu 18. října 2008, a to od 13 hodin
na křižovatce za obcí na cestě ke kapli svatého Vojtěcha
(na místo vás z Kounova dovede žlutá turistická značka).
Program na křižovatce:
- Slavnostní odhalení obnoveného křížku a sochy
Otevřená náruč od sochaře a malíře Václava Kroba
- Vysvěcení obnoveného křížku
páterem MUDr. Mgr. Vojtěchem Novákem
- Slavnostní salva rakovnických ostrostřelců
Po skončení programu na křižovatce následuje:
(Téměř) dušičková vlastivědná vycházka s výkladem
na Kounovské kamenné řady věnovaná tentokrát především
pověstem vrchu Rovina. Vycházkou provází Roman Hartl.
Nenechte si ujít:
Poslední možnost navštívit expozici
Kounovských kamenných řad a výstavu Otazníky z kamene,
která končí 31. 10. 2008!
Kolotoče, houpačky a atrakce pro děti
budou přistaveny v areálu sokolovny.

Expozice
Kounovských kamenných řad

Disco Titanic.

Foto: discotitanic.cz

Obnovený
kříž

Vycházka
na kamenné řady

KOUNOV NA INTERNETU: WWW.OBEC-KOUNOV.CZ
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