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nov, projekt pro stavební povolení“
a mandátní smlouva s Ing. Petrem
Topinkou na zajištění vydání vodoprávního a stavebního povolení na
akci „Splašková kanalizace včetně
ČOV“, následně byly náklady vyplývající z těchto smluv doplněny
do rozpočtu. Na základě výběrového řízení na geodetické zaměření
obce Kounov pro projekt kanalizace a ČOV byla vybrána společnost
H.C.M. s. r. o., Ing. Pavel Hajný,
Kladno.

Nová expozice kounovských řad. Ještě před slavnostním otevřením nové expozice
muzea kounovských řad, které se uskuteční v neděli 4. května, ji navštívili mladí kounovští hasiči.
Spoustu zábavy si užili s novými interaktivními a herními prvky, které expozici oživují.

Zprávy z obecního úřadu
V prvním čtvrtletí letošního roku zasedalo
obecní zastupitelstvo dvakrát, a to 29. 1.
a 23. 4. Zabývalo se mimo jiné :
1. Rozpočtovými opatřeními
roku 2013 a 2014
•
Jedná se o srovnání příjmů a výdajů od počátku roku 2013, opravy
chybných účtů apod., vše bylo provedeno v rámci instalace nového
účetního programu. V roce 2014
nezaúčtovaný příjem z ČNB, platby
za elektrickou energii, nákup uhlí
a materiálu.

Podle inventarizačního soupisu má
obec k 31. 12. 2013 majetek ve výši
36.058.413,- Kč a majetek evidovaný
na podrozvaze ve výši 561.236,- Kč,
pohledávky 2.000,- Kč, závazky
2.336.732,- Kč. V roce 2013 byl
realizován projekt „Kounovské kamenné řady - muzeum a tematická
stezka“ za pomoci dotace ve výši
862.336,- Kč, na projekt centrálního vytápění na biomasu byl vydáno
632.880,- Kč a na projekt splaškové
kanalizace 231.500,- Kč.

2. Inventurami za rok 2013
•
Inventury byly provedeny podle
plánu, nebyly zjištěny žádné nedostatky, z inventurních soupisů byly
vyřazeny dlouhodobě nepoužitelné,
rozbité a opotřebované věci, stav
nesplacených úvěrů 4.227.952,- Kč.

3. Přípravou projektu
na kanalizaci v obci
•
Na zasedání zastupitelstva dne
11. 12. 2013 byla schválena smlouva o dílo se společností INGAS
PRAHA s.r.o. na akci „Splašková
kanalizace včetně ČOV v obci Kou-

4. Stavbou centrálního
topení na biomasu
•
Stále pokračuje hledání zdrojů spolufinancování projektu, dne 17. 4.
2014 byla zveřejněna zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na
služby-poskytnutí úvěru k zajištění
financování projektu Centrální vytápění na biomasu v obci Kounov,
dle předpokládané ceny se jedná
o zjednodušené podlimitní řízení, kde musíme oslovit minimálně
pět uchazečů a zveřejnit výzvu na
profilu zadavatele. Předpokládaná
výše půjčky je 26,5 mil. Kč. Lhůta na podání nabídek v tomto řízení je celkem 15 kalendářních dnů.
V případě, že by do konce lhůty neobdržel zadavatel žádnou nabídku,
vyhlásili bychom následně jednací
řízení bez uveřejnění, kde bychom
za totožných podmínek oslovili jednoho uchazeče.
5. Převodem kaple sv.Vojtěcha
•
Římskokatolická farnost Rakovník
nabídla obci darovací smlouvu na
kapli sv. Vojtěcha včetně pozemku pod kaplí, smlouva je spojena
s věcným břemenem občasného
využití pro církevní obřady, žádná
další omezení neobsahuje. Zastupitelstvo nesouhlasí s věcným břemenem a většinou hlasů nedoporučilo
smlouvu k uzavření.
Dokončení
na následující straně

Události v obci
§ Svaz žen. Členky Svazu žen v Kounově
uspořádaly dne 15. 2. dětský karneval v sokolovně a v sobotu 8. 3. pro místní ženy tradiční oslavy Mezinároního dne žen. V rámci
oslav vystoupily se svým pásmem básniček,
písní, tanečků a scének děti z místní mateřské
a základní školy. Nově nacvičeným tanečním
číslem překvapily Kounovké hašlerky, zajímavým pásmem přispěly mutějovické Berušky a Barušky a nově předvedli vystoupení i
mladí kounovští hasiči. Potom už následovala
volná zábava.
§ myslivci. Myslivecké sdružení Hubert
Kounov uspořádalo dne 8. března tradiční
myslivecký ples s bohatou tombolou, který
se v letošním roce setkal s velkým ohlasem i
velkým zájmem veřejnosti.
§ černé skládky. V rámci sběru velkoobjemového odpadu byly jako každý rok zlikvidovány černé skládky na katastru obce Kounova. Tento nešvar se stále opakuje, i když každý
občan má zákonnou povinnost za odpady platit
a v rámci této částky mu obec zajišťuje likvidaci veškerých domovních odpadů.
§ osvětlení kostela. Během měsíce
března bylo rozšířeno veřejné osvětlení obce
o několik pouličních světel, bylo obnoveno
osvětlení u schodů k sokolovně a osvětlen
kostel sv.Víta jako dominanta obce a kulturní památka, která byla vyhlášena již v roce
1958. S doplněním dalších světel v obci se
ještě počítá.
§ Uzavření cesty. Z důvodu zhoršujícího se stavu místní komunikace v důsledku
ujíždějícího svahu, byla cesta nad kostelem
od čp. 65 (Tomáš Malý) uzavřena pro motorová vozidla. Totéž bude provedeno na mostku přes železniční trať směrem ke kapli sv.
Vojtěcha. V tomto případě upozornila Správa
železniční dopravní cesty na jeho špatný stav
a žádá po obci jeho opravu.
§ Instalace kříže. Při výjezdu z obce
směrem na Mutějovice byl po pravé straně
silnice instalován nový dřevěný kříž z dílny
malíře a sochaře Václava Kroba ze Hředlí.
Kříž byl postaven na místě, kde stával původní železný křížek v kamenném postavci,
z něhož se kromě fotek již nic nedochovalo.

Zprávy z obecního úřadu
6. Obnovou katastrálního operátu
•
Katastrální úřad pro Středočeský
kraj, katastrální pracoviště Rakovník oznamuje zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním
souboru geodetických informací do
digitální podoby. Obnovou operátu
nejsou dotčena vlastnická ani jiná
práva k nemovitostem. Součástí
obnovy katastrálního operátu není
zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu. Obnovený katastrální operát bude po dobu nejméně
10 pracovních dní vyložen v obci
k veřejnému nahlédnutí. O době
vyložení operátu budou občané informování nejméně 30 dnů předem.
Během vyložení operátu a 15 dnů
ode dne, kdy vyložení skončilo,
mohou vlastníci podat proti jeho
obsahu námitky.
7. Stížnostmi a žádostmi občanů
•
Pan Tomáš Malý si opakovaně stěžuje na výraznou erozní činnost
ve strži na pozemcích p.č.115/1,
113/1,94,203 a 46 v k. ú. Kounov
Rakovníka. Po několika šetřeních
bylo konstatováno, že situaci nelze
řešit dílčím opatřením, ale vyžaduje celkové řešení na základě hydrotechnického posouzení celé lokality. Členové zastupitelstva jsou se
situací v dané lokalitě obeznámeni,
neboť se tam několikrát byli osobně
podívat. Realizace doporučeného
rozsáhlého projektu není v současné době v možnostech obce, je nutno hledat finanční zdroje.
8. Závěrečným účtem a závěrečnou
zprávou za rok 2013
•
Příjmy obce činily 9.362.256,94 Kč
(z toho daňové 7.225.748,79 Kč,
nedaňové 720.189,35 Kč, prodej
nemovitostí 146.880,- Kč, přijaté dotace 1.269.438,- Kč, výdaje
9.295.245,79 Kč (z toho běžné výdaje 8.375.064,99 Kč, kapitálové
výdaje 920.180,- Kč) a financování
1.810.024,- Kč.
•
Závěrečný účet byl vyvěšen na
úřední desce obce od 7. 4. do
22. 4. 2014.
9. Projednáním výsledku
auditu Krajského úřadu
Středočeského kraje
•
Přezkoumání hospodaření obce
provedly pracovnice Krajského
úřadu Středočeského kraje dne
3. 4. 2014. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,
přezkoumávané období rok 2013.
Při přezkoumání hospodaření obce

Kounov byly zjištěny chyby a nedostatky menší závažnosti. Bylo
zjištěno, že územní celek neúčtoval
k okamžiku uskutečnění účetního
případu při převodech vlastnictví
k nemovitostem, které podléhaly
zápisu do katastru nemovitostí. Doporučeno schválit závěrečný účet s
výhradou a projednat nápravu chyb.
10. Výroční zprávou Základní školy
a Mateřské školy Kounov
•
Z údajů výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kounov vyplývá, že škola
v roce 2013 hospodařila se ziskem 197.019,77 Kč. Příjmy školy
činily 11.791.958,28 Kč, výdaje
11.594.938,51 Kč, čerpání prostředků fondů EU Peníze školám
380.524,05 Kč. Provozní výdaje
školy činily 2.639.850,51 Kč, největší podíl na výdajích tvoří energie, v budově ZŠ 1.109.746,- Kč,
v budově MŠ 104.578,- Kč. Zisk
bude v plné výši převeden do rezervního fondu školy, ze kterého
budou hrazeny potřebné investice,
jako je nákup pomůcek a nového
vybavení tříd a poslucháren. V průběhu ledna a února proběhla ve škole rozsáhlá školní inspekce. Předložená inspekční zpráva považuje za
silné stránky školy průběh vzdělávání dětí a spolupráci s institucemi
a odborníky podporující naplňování
vzdělávacího programu, naopak za
slabé stránky nedostatek finančních prostředků, který neumožňuje
inovovat pomůcky zejména v přírodovědné oblasti i vybavení tříd
a zahrady.
•
Výroční zpráva i výsledky provedené inspekce projednala školská rada
dne 12. 2. 2014.
12. Rozpočtem Základní školy
a Mateřské školy Kounov
•
Návrh rozpočtu neinvestičních
výdajů školy na rok 2014 ve výši
1.475.300,- Kč a školky 244.000,- Kč
je nedostatečný a neodpovídá provozním nákladům v roce 2013. Pro
školní rok 2013/2014 bylo do první třídy zapsáno 13 dětí, celkem
v tomto školním roce navštěvuje
základní školu 141 dětí, mateřskou
školu 33 dětí.
Celé znění usnesení včetně zápisu je
k dispozici na obecním úřadě
a internetových stránkách
www.obec-kounov.cz, tel. 313119822

Volby do Evropského parlamentu

Instalace kříže.

proběhnou v pátek 23. května 2014 od 14 do 22 h a v sobotu 24. května 2014 od 8 do 14 h.

Základní škola a mateřská škola
Dnes je ve škole neobvyklé ticho. Vzhledem
s MUDr.Radimem Uzlem. Ještě jeden velmi
k tomu, že děti mají Velikonoční prázdniny,
pěkný zážitek mají naše děti z tohoto březnerozléhá se školou dětský hlahol a smích.
nového týdne. Do školy přijel člen skupiProto se v klidu vrátíme o několik týdnů zpět
ny GIPSY.cz – Radoslav Banga s pořadem
a zrekapitulujeme si, co se od ledna ve škole
,,Když chceš, tak to dokážeš.“ Vyprávěl jim
událo.
svůj vlastní příběh, ve kterém se žáci dozvěV polovině ledna se uskutečnil na škole
děli mnoho zajímavých událostí z jeho života.
sběr papíru. Výtěžek si žáci stále střádají na
Ukázal jim, že když člověk opravdu po nědoskočiště pro skok vysoký. Dne 17. ledna
čem moc touží, že není nemožné toho docílit.
se děti z 2. stupně zúčastnily zájezdu do raOn sám je toho důkazem.
kovnického divadla, kde shlédly představení
Naše škola se také zapojila do několika
,,Malý princ“. Zpracování tohoto poměrně
soutěží. Na škole proběhla ,,Recitační souznámého příběhu se jim líbilo.
těž“ (zajištění soutěže – pan uč. B. Huleš),
O týden později proběhl na škole Zápis
ve které si naši žáci měli možnost vyzkoušet
dětí do 1.ročníku. Zúčastnilo se ho 16 dětí.
správný přednes. Za svůj výkon si ti nejlepší,
Tři žáci budou
mít v příštím
školním roce odklad. Do prvního
ročníku by mělo
nastoupit 13 žáků.
28. ledna proběhl
workshop
pro děti prvního
stupně. Dozvěděly se mnoho zajímavých věcí o
včelách, vyrobily
si svíčky a z jedlé
hmoty si vymodelovaly včelu.
Počátek druhého
pololetí
přinesl
několik
Děti ze školy zpestřily svým vystoupením oslavu MDŽ.
změn. Paní učitelku L. Richterovou, která odešla
pracovat do VISKU Rakovník, vystřídala
které vybrala porota složená jak z učitelů, tak
paní učitelka Mgr. Markéta Křikavová. Nei ze žáků školy, odnesli hezkou knihu. V soupřišla tento den sama. Zároveň s ní nastoupila
časné době stále ještě zadáváme jednotlivé
na školu ČŠI. Kontrolovala vše – dokumentakódy do soutěže obchodního řetězce TESCO
ci školy, ŠVP, ŠVP ŠD, ŠVP MŠ a další důleo 100 000,- Kč. Další aktivitou je zapojení
žité věci. Vše bylo shledáno v souladu s platškoly do Olympijského víceboje. Každý žák
nou legislativou. Velmi kladně je hodnocena
1. - 3. ročníku dostal svoji Sportovní žákovplánovaná výstavba učebny v přírodě. Děti
skou knížku, která obsahuje větší část různě
budou moci při hodinách pobývat na školobtížných zábavných úkolů sportovního chaní zahradě, v současné době mají možnost
rakteru, které je třeba plnit ve škole při hosledovat přímo v areálu školy vývoj a život
dinách TV i ve volném čase, mimo školní
žabiček. Na základě inspekční činnosti bude
výuku. Volný čas mohou kromě již probíhajípotřeba ve spolupráci s OÚ Kounov řešit docích kroužků nově také trávit v kroužku turikoupení některých pomůcek na vyučování.
stickém pod vedením paní učitelky J.SunkovNutné je také doplnění některých učebnic.
ské. Jedná se vždy o jednu sobotu v měsíci.
Na počátku února opět začala výuka plaAbychom přivedli děti zpět ke knihám, snavání. Děti 1. stupně pravidelně 1x týdně nažíme se je informovat o akci, která pomáhá
vštěvují plavecký bazén v Rakovníku, kde se
postiženým lidem – Čtení pomáhá. Některé
učí plavat. Po zdravotní i bezpečnostní stránděti se již do tohoto projektu přihlásily. Prince (vzhledem k tomu, že je v obci rybník), to
cip spočívá v tom, že si žák vybere některou
hodnotíme velice kladně. Během měsíce únoz nabízených knih, po přečtení odpoví na
ra se naši žáci také setkali s mluvčí Policie ČR,
dané otázky. Při správných odpovědích získá
která pohovořila o kyberšikaně, šikaně, dofinanční kredit ve výši 50,- Kč, který pošle
pravní výchově.
na vybranou charitu. Na pomoc postiženým
Na počátku prvního jarního měsíce strálidem se děti také zapojily do sběru plastovili někteří žáci hezké odpoledne při oslavě
vých víček, které byly odeslány na patřičná
MDŽ. Pro všechny přítomné si připravili
místa. A mnoho zajímavých a poutavých akcí
pod vedením paní uč.Jiráskové pásmo básní.
nás ještě do konce školního roku čeká.
10. 3. 2014 se žáci 2. stupně zúčastnili velmi pěkného programu v Městském
Mgr. Zdeňka Mixová
divadle v Mostě - ,,Na slovíčko doktore“
ředitelka školy

Hasiči
Naši hasiči začali letošní rok, jak jinak, než
Výroční valnou hromadou dne 10. 1. 2014 na
sále U Tří lip.
Pak následovaly další VVH, kterých se
naši členové zúčastnili - ve Lhotě pod Džbánem, Domoušicích, Nesuchyni, Mutějovicích
a poslední valná hromada okrsku v Mutějovicích. Dále jsme přijali pozvání na hasičské
plesy v Domoušicích a Hředlích. Dne 25. 2.
2014 se velitel se starostou zúčastnili schůze
starostů SDH v Rakovníku. Během měsíce
března pokáceli členové SDH suché stromy
u potoka směrem na Mutějovice a ořezali větve, které překážely silničnímu provozu.
Kroužek Mladý hasič pokračuje i v letošním roce. V únoru jsme byli v nově opraveném muzeu, kde byly děti paní starostkou
seznámeny s historií obce, objevením Kounovských kamenných řad a teoriemi o jejich původu a účelu. V březnu jsme s našimi
dětmi a dětmi z Nesuchyně navštívili stanici
profesionálních hasičů v Rakovníku, kde byla
dětem předvedena hasičská technika, kterou
si děti mohly vyzkoušet a osahat. Dále jsme
malým vystoupením snad potěšili všechny
ženy na MDŽ, pořádaném Svazem žen na
sále U Tří lip. Na začátku měsíce dubna jsme
uspořádali besedu s manželi MUDr. Kozlíkovými na téma první pomoci. Na besídku jsme
pozvali i děti z okolních SDH. Přijely děti
z Mutějovic, Krupé, Nesuchyně a Domoušic.
Povídání o první pomoci bylo moc příjemné
a poučné.
Čeká nás teď náročné období. Díky pěknému a teplému počasí jsme začali s dětmi
chodit k rybníku a pomalu je začínáme učit
požární útok. Jeho zvládnutí je základem pro
účast na soutěžích.
Na pálení čarodějnic si děti samy vytvoří
figurínu čarodějnice. V květnu se chystáme
malým vystoupením podpořit oslavu Dne
matek a budeme se pomalu těšit na dětský
den. Na poslední červnovou sobotu plánuji
na sále U Tří lip uspořádat pro rodiče i veřejnost malou ukázku toho, co se děti naučily,
nakreslily a jak splnily testy. Akce bude spojena s ukázkou práce dětí, házení a motání hadic, vázání uzlů a dovednostmi první pomoci.
Během letních prázdnin se schůzky s dětmi konat nebudou, pokračovat se bude opět
se začátkem dalšího školního roku.
Jaroslava Černá
vedoucí kroužku „Mladý hasič“

Přednáška o první pomoci.

Připravujeme
§ Otevření nové expozice muzea kounovských řad v budově hostince U Tří lip - Neděle 4. 5. 2014 ve 14 h. Otevírací doba: Út-ne 10-17 h (do 2. 11. 2014). Akce spojena s
komentovanou vycházkou na Kounovské kamenné řady se
záhadologem Miroslavem Tausigem.
§ Pouť ke sv.Vojtěchu - Viz pozvánka vlevo.
§ Pálení čarodějnic - Středa 30. 4. od 18 h u sokolovny,
lampionový průvod, vatra, opékání, buřty pro děti zdarma.
§ Den matek - Neděle 11. 5. od 14 hodin, sokolovna. Tradiční odpolední program u příležitosti Dne matek, ale nejen
pro ně, pořádá obecní úřad.
§ Dětský den - Sobota 7. 6. od 14 h, sokolovna. Soutěže,
hry, ukázky požárního spotu. Pořádá SDH ve spolupráci s
nájemcem hospůdky v sokolovně Lenkou Smolovou.

Kontejner na textil
Ke kontejnerům na tříděný odpad u nádraží byl přidán kontejner na sběr
textilu. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají
jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných
textilií, lepenek a dalších. Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v
rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se
použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích.
Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý
kontejner obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří a
co nikoliv. Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte
do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený
a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a
manipulaci může znehodnotit. Do kontejneru patří: veškeré nepotřebné
ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž
párovaná nositelná obuv a funkční hračky. Do těchto kontejnerů nepatří: koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály,
výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto
materiálem bude při zpracování ručně manipulováno.

Společenská
kronika
Narozené děti
Jáchym Zuska (čp. 190) * 22. 1. 2014
Jana Nedvědová (čp.160) * 4. 3. 2014
Natálie Barkociová (čp. 158) * 7. 3. 2014
Zdeněk Sabáček (čp. 16) * 13. 3. 2014
HODNĚ ŠTĚSTÍ DO ŽIVOTA !

V uplynulém období
oslavili svá jubilea
86 let: Anna Gogová, Otakar Hocký
75 let: Jiří Diepold
70 let: Jana Vlasáková,
Eva Gašperáková
60 let: Danuše Ráchelová, Josef Černý,
František Svoboda
BLAHOPŘEJEME!

Nejsou již mezi námi
Ema Vodrážková (čp. 176) † 16. 3. 2014
S ÚCTOU VZPOMÍNÁME !

informace pro veřejnost
Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(dále jen katastrální zákon), který v § 64
ukládá Českému úřadu zeměměřickému
a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále
jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u
nichž není osoba dosud zapsaná v katastru
nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.
V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci, tuto
evidenci zveřejnit na svých internetových
stránkách a údaje předat obecnímu úřadu,
na jehož území se nemovitost nachází, s
tím, že obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce. Dále zákon ukládá ÚZSVM provést v součinnosti s příslušným obecním
úřadem šetření k dohledání vlastníka.
Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti, písemně ho vyzve, aby předložil listiny dokládající jeho vlastnictví
příslušnému katastrálnímu úřadu, nebo
uplatnil svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení. Přihlásí-li se ÚZSVM
osoba, která tvrdí, že je vlastníkem nemovitosti, ÚZSVM ji písemně vyzve, aby

listiny dokládající její vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu, nebo uplatnila
svá vlastnická práva v občanskoprávním
řízení.
Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má
se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto
ustanovení zákona vychází ze skutečnosti,
že k vlastnictví takových nemovitostí se
dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich
daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické
právo ke svým nemovitostem ve smyslu §
1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za
opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.
Pokud osoba (fyzická nebo právnická)
zjistí, že je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném na webové
adrese www.uzsvm.cz, může se obrátit na
místně příslušné odloučené nebo územní
pracoviště ÚZSVM, jehož kontaktní údaje nalezne na téže webové adrese. Místně příslušné pracoviště ÚZSVM poradí
osobě, která není v katastru nemovitostí
dostatečně nebo vůbec uvedena, jak dále
podle zákona postupovat.

