listopadu udeřily mrazy, už dne 16. 11. napadl první sníh, který však brzy roztál.
Od poloviny prosince pak nastalo pravé
zimní počasí. Napadlo 20 cm sněhu a mrazy se držely od -10 do -20 °C. O Vánocích
byla krajina pokryta sněhem jako na Ladových obrázcích a koncem roku sníh ještě
připadal.

Dobírka v JZD
Pracovní jednotka za uplynulý rok dosáhla 18 Kčs a 2,64 Kč za naturálie. Během
roku se vyplácela záloha 14 Kčs na jednotku. Průměr odpracovaných pracovních
jednotek na člena činil 514 za rok. Řidič nákladního auta V. Beran měl 775 PJ, zedník
Josef Bech 706 PJ, Marie Vodičková v živočišné výrobě dosáhla 804 PJ, v rostlinné
Marie Nedbalová 305 PJ a Ladislav Pícl
555 PJ.
Do obecní kroniky zapsal
Jiří Svoboda

Rok 1962
Hospodaření a počasí
Velmi studený březen a první polovina
duna způsobily, že se v přírodě nic nezelená. Potom se náhle oteplilo, do Velikonoc (22. 4.) mělo JZD zaseto všechno obilí. Denní teploty dosahovaly až 28°C, na
sv. Jiří kvetly už první třešně.
Mimořádně studený květen však vegetaci zastavil, některé jabloně dokvétaly ještě
začátkem června. V noci ze 3. na 4. června
byl mráz -4 °C, takže v některých zahradách zmrzla bramborová nať a květy jahod.
Sena nebyla svezena ještě začátkem července, první seč pícnin byla o třetinu slabší
než uplynulý rok.
Družstvo opět zajišťovalo pasení dobytka v pohraničí. Teprve v druhé polovině
června nastalo letní počasí, v červenci se
však denní teploty pohybovaly nejvýše od
13 do 16°C, takže se v místnostech muselo
topit. Při tom bylo velké sucho a v polích je
všechno zpožděno.
Žně začaly až koncem července. Krupobití dne 26. 7. vymlátilo na poli z 90 %
řepku. Obilí se sklízelo při suchém počasí kombajny, takže koncem srpna bylo už
po žních. Před polovinou září se vybíraly
brambory. Dosáhlo se těchto hektarových
výnosů: žito 20,25 q, pšenice 28,50 q, oves
27,80 q, ječmen ozimý 19 q, ječmen jarní
34 q, cukrovka 155 q, brambory 66 q, kukuřice na siláž 210 q.
Také podzim byl suchý. Kolem poloviny

Vydařené léto roku 2015 se pomalu blíží ke
svému závěru. Proto se v Robčicích, v Hospůdce u Horů, konala 12. září poslední letošní
grilovačka. V krásném odpoledni za hudby
pana Barbořáka se sešli občané a chalupáři
Robčic, okolních vesnic, i přátelé Hospůdky
u Horů.
Snědlo se hodně grilované kýty, tančilo se,
zpívalo a pilo. Všichni vzpomínali na krásné
léto a zážitky z dovolených. Občané Robčic si

připomněli společné koupání v řece Berounce
s občerstvením uprostřed řeky… Na Rozloučení s létem, které se letos konalo v Robčicích již třetím rokem, se pobavilo téměř padesát spokojených účastníků.
Léto končí a tak už se všichni těšíme na
další tradiční setkání v Robčicích - rozsvícení
vánočního stromku. Letos se bude konat v sobotu 28. 11. 2015, od 17 hodin, kdy společně
zahájíme adventní období.

Začátek letních prázdnin byl štědrý jak
na teplé počasí, tak na kulturní akce. Jednou z nich byla Kozojedská náves, která
volně navazuje na tradici Kozojedského
kulturního léta.
Tentokrát se obměnila délka trvání
i místo konání. Ačkoli oproti Kozojedskému
kulturnímu létu trvala Náves pouze necelou
třetinu času, na pestrost programu to nemělo vliv. Celá akce se konala na prostranství
u školy, jež v těchto parných dnech skýtalo
tolik žádaný stín. Ochladit se bylo možné i
jinak. K dostání byly obligátní točené limonády a pivo od hasičů, ale ten kdo toužil po
troše letní exotiky, mohl zchladit žízeň míchanými koktejly.
Celou Náves zahájila dívčí rocková skupina Chicken Hell, která hrála k poslechu
i tanci. Na závěr pátečního večera bylo
připraveno retro promítání české filmové
klasiky Slavnosti sněženek. Aby nebyla
ošizena žádná věková kategorie a každý si
zde našel své kulturní vyžití, patřilo sobotní dopoledne dětem. Byl pro ně připravený
kouzelník se svými triky, které tahal z rukávu jako králíky z klobouku.
Odpoledne se zde představily dva spolky, které byly zároveň spolupořadateli celé
akce, a to spolek myslivců a včelařů. Každý
návštěvník si mohl vyzkoušet své ornitologické znalosti na vystavěných vycpaninách, prohlédnout si úly netradičního tvaru
a ochutnat výrobky z medu i ze zvěřiny.
Jako zpestření bylo pro účastníky při-

praveno troubení na borlici, které tradičně
předvedli sourozenci Kučerovi, a také ukázka vábení různých druhů zvěře.
Odpoledne si přišli na své milovníci dechové hudby, jelikož vystoupili Plzenští heligonkáři, aby zpříjemnily slunečné odpoledne.

Na závěr celé Kozojedské návsi vystoupila Trnavská divadelní společnost, která
se snažila zprostředkovat ochlazení po tropických dnech Cimrmanovou hrou Dobytí
severního pólu Čechem Karlem Němcem.
Nutno dodat, že vystoupení ačkoliv ve večerních hodinách, bylo pro herce jistě náročné, jelikož k rekvizitám patřily teplé svetry, zimní kabáty a pletené čepice.
Celá akce se těšila velké návštěvnosti.
Doufejme, že si každý přišel na kus kultury jeho srdci blízké a nezanevře na ni ani
v budoucích letech.

Text: Ivana Slachová Foto: Petra Ouhrabková

Při dohledání již mrtvého divočáka byl
jeho hlas klidný, rozvážný, jakoby nám jenom sděloval, že „už to ten kňour má za sebou, leží tu natažený a neškodný, tak si pro
něj pojď.“ Naopak při dohledání poraněného kusu byl jeho hlas ostrý, někdy až zuřivý,
dorážející.
Někdy bylo z hlasu cítit i prosbu o pomoc,
když si s divočákem nevěděl rady. Ze střetů
s divočáky měl po těle i několik šrámů. Ale
protože byl hbitý a velmi rychlý, vždy vyvázl
bez vážnějšího zranění.
Před vánočními svátky se náhle citelně
ochladilo. Můj 16 let starý drsnosrstý jezevčík, čtyřnohý lovecký pomocník a kamarád,
to pocítil určitě velmi silně a obzvláště citelně. Delší dobu už vůbec nechodil, neustále
jen polehával, přestával žrát. Nechutnaly
mu ani ty nejvybranější pamlsky – kousky
pečeného masa či dětské piškoty.
V posledních dnech už téměř vůbec neopouštěl svoji perfektně zateplenou boudu.
Z té jsem ho již musel vynášet a na nohách
se udržel jen s vypětím všech sil a velice
krátkou dobu. Bylo mi zcela jasné, že tuto
situaci budu muset v co nejkratší době řešit. U všech předcházejících psů jsem toto
rozhodnutí ponechával odborníkovi – ošetřujícímu zvěrolékaři.
Tentokráte však byla situace zcela jiná,
komplikovanější. V mysli se mi neustále vybavovala slova mého otce, zkušeného myslivce a mysliveckého kynologa. „Ten pes Ti
celý svůj život věrně sloužil a teď je řada na
Tobě, abys pomohl Ty jemu. Zbavil ho bo-

lesti, trápení a usnadnil mu jeho odchod do
věčných lovišť!“ Rozhodnutí pak bylo dílem
okamžiku.
Do papírové krabice jsem vložil Argův
oblíbený polštářek a odjel s ním do našeho revíru. Krabici s Argem jsem položil na
sluníčko. Argo jako kdyby mi chtěl usnadnit
mé rozhodování, spokojeně si odpočíval ve
svém pelíšku a mě si vůbec nevšímal. Myslí
mi probíhaly myšlenky na jeho celý život.
První den a noc v boudě na dvorku
v Plzni, lovecký výcvik, na zkoušky z výkonu, na množství úspěšných loveckých akcí,
na jeho dobráckou povahu, na jeho přátelství s vnoučaty, na jeho občasné toulky noční Plzní, když jako kočka dokázal přešplhat
vysoký drátěný plot.
Měl perfektně vycvičený „nos“. Při práci
byl vytrvalý, zdálo se, že až neúnavný. Při
kontaktu s divočáky okamžitě měnil hlas. Na
barvě a hloubce hlasu, na jeho frekvenci a
hlasitosti jsem okamžitě poznal, zda je kus
„zhaslý“ anebo jenom poraněný.

Setkání mysliveckých trubačů

Lovecká hudba zněla pod „Vršíčkem“
s barokním poutním kostelem Navštívení
Panny Marie v Litohlavech. Místní myslivecký spolek zde v sobotu 13. 6. 2015
uspořádal (již po několikáté) setkání mysliveckých trubačů. Hlavním organizátorem
byl stejně jako v minulých letech místní
myslivec a zkušený trubač Miloslav Kalčík.
Pozvání do Litohlav přijali trubači OMS Domažlice, Lobezští trubači z Plzně, Přátelé
z Rokycan, mladí trubači Mysliveckého
spolku Kozojedy ze severního Plzeňska,
Pootavští trubači ze Strakonic a okolí, ale
především Pražské lovecké trio ve složení
Petr Vacek, Kristýna Vacková, Petr Duda.
V úvodu hodinového koncertu předvedli
trubači návštěvníkům průřez mysliveckým
honem. Poté se představily jednotlivé soubory. Trubači z Kozojed ve svém vystoupení zatroubili Mrákovskou fanfáru, skladbu Ondřeje Antona Zvěř směřuje k vodě a
Hrají Brixího, skladbu regenschori chrámu
sv. Víta v Praze Brixího, kterou upravil
Petr Vacek. Za svůj výkon sklidili nejmladší
účastníci setkání trubačů velký potlesk, ale
také nádherný dort s trubačským motivem.
Červencové číslo regionálního měsíčníku
Plzeňského kraje Plzeňský rozhled mimo

jiné uvádí: „ Asi největší obdiv a ocenění
od starosty honebního společenstva Litohlavy-Klabava pana Miloslava Brady však
sklidili mladí trubači Mysliveckého sdružení Kozojedy, kteří dali jasně najevo, že je
myslivost a hudba baví. Vždyť se také pravidelně zúčastňují Zlaté srnčí trofeje, tedy
soutěže mysliveckých znalostí a obsazují
přední místa“.

S přibývajícím věkem a nabytými zkušenosti pak již byl při kontaktu s černou zvěří
rozvážnější a méně agresivní, stále však
velmi vytrvalý. Žil krásný „psí“ život naplněný řadou výborných loveckých úspěchů.
Splnil veškeré podmínky pro chovnost a zanechal po sobě několik loveckými vlastnostmi dobře vybavených jedinců.
Rána, která po stisknutí spouště prořízla ticho pozdního prosincového odpoledne,
znásobená ozvěnou od hradby blízkého
lesa, byla doslova ohromující. Argo tohle vše
už nevnímal. Účinek olověných broků byl
smrtící a okamžitý. Zbraň ve svých rukách
jsem vyměnil za lesnici. Zatroubil Argovi
„Loučení“ a poslední „Halali“. A pak už jsem
se rozplakal a vůbec se za své slzy nestyděl.
Vykopal jsem hluboký hrob, aby se
k němu nemohly prohrabat lišky a pohřbil
ho v jeho oblíbeném revíru, pobyt v němž
doslova miloval a kde pro mě a myslivost
tolik dobrého vykonal.
Václav Troch
místopředseda MS Kozojedy
Nejhodnotnějším zážitkem večera však
bylo vystoupení Pražského loveckého tria.
Hudba starých mistrů v podání skutečně
špičkových hornistů nadchla všechny přítomné, kteří účinkující odměnili dlouhotrvajícím potleskem.
Děkujeme pořadatelům za uspořádání
tohoto krásného setkání mysliveckých trubačů a jsme přesvědčení, že se do Litohlav
za rok určitě vrátíme.
Václav Troch

Foto: „Trubači z Kozojed“ - sourozenci Kučerovi na snímku Pavla Musila

Základní škola v Kozojedech přivítala
1. září po dvouměsíčních prázdninách
své žáky. Tentokrát pro ně měla několik
překvapení, a to zejména pro žáky
1. stupně, kteří tráví odpoledne ve školní
družině. A také pro osmáky, na něž čekala
nová třída. Také ti nejmenší nebyli ochuzeni,
během prázdnin stihla školka dodělat
fasádu, kterou ozdobila dvěma roztomilými
ptáčky vznášejícími se nad stromy.
Školní družina se oblékla do nového
– hezké šedé lino, stěny vymalované
veselými barvami, záclony v oknech a díky
štědrosti pana a paní Prusíkových také
dva kusové koberce, na nichž si mohou
děti hrát. Třída tak působí vesele, vzdušně
a láká k příjemně strávenému času nejen
během deštivých či chladných dnů.

Němcovi, aby pustil českou hymnu, poté
se představila a všechny srdečně přivítala.
Na začátku přítomné seznámila se všemi
změnami, kterými prošla školka, školní
družina a škola během prázdnin a také
přivítala novou posilu 2. stupně, učitelku
matematiky Veroniku Vacínovou.
Největším překvapením pro přítomné
byla chvíle, kdy před nimi stáli tři ředitelé.
Současná paní ředitelka, bývalý pan ředitel

přivedly je před publikum. Paní ředitelka
upozornila, že pan Vodrážka se přesně
před 40 lety ujal funkce ředitele - jak ten
čas letí - a poděkovala panu Hirtovi za jeho
dlouholetou práci pro školu.
Projev dále pokračoval vyjmenováním tříd
a jejich třídních učitelek, poté následovalo
přivítání jedenácti nových prvňáčků. Žáčky
přivítali osobně žáci osmé a deváté třídy,
kteří měli pro každého z nich drobné dárky

Třída letošních osmáků také prokoukla.
Opravené, bíle natřené zdi ladí s šedým
linem a novým umyvadlem, které pan
Valach obložil zelenými kachličkami. Vše
tak tváří dojem prostoru a světla.
Díky štědrému sponzorovi jsou od
května letošního roku třídy 1. a 2. stupně
vybaveny novými lavicemi a židlemi, na
nichž se žákům jistě příjemně sedí.
Slavnostní zahájení školního roku
proběhlo jako tradičně na kozojedské návsi.
Počasí školákům, pedagogům, rodičům
i ostatním přihlížejícím přálo, slunce svítilo,
jako by svými paprsky chtělo doprovázet
slavnostní chvíli.
Úderem osmé hodiny paní ředitelka
Eva Doležalová dala pokyn panu Petru

Vladimír Hirt a „zasloužilý“ bývalý pan
ředitel Jaroslav Vodrážka. Žákyně deváté
třídy Lenka Zíková a Anička Suráková
pro ně během ředitelčina projevu došly a

– pamětní list, květinu, čokoládu a malou
figurku krtečka. Prvňáčkům se to do rukou
ani nevešlo. Poté si je převzala paní učitelka
Hana Oliveriusová, která je provede prvním
rokem povinné školní docházky.
Po ukončení projevu si třídní učitelky
odvedly své žáky do jejich tříd, řekly jim pár
slov na přivítanou, harmonogram zbytku
týdne a propustily je domů s přáním, ať si
užijí poslední volnější den, než se pustí do
plné školní práce.
V současné době škola ve spolupráci
s Václavem Šubrtem a Zdeňkem Beranem
připravuje nové webové stránky, které
budou přehlednější, barevnější a plné
informací. Tam se o škole můžete dozvědět
vše, co vás bude zajímat.
ZŠ a MŠ

laha v 2. poschodí na 1. stupni. Následovala rekonstrukce sociálního zařízení v obou
budovách, výměna podlahy v jedné třídě na
2. stupni, oprava omítek, oprava stropů a
střechy. Na 1. stupni máme už několik let
nová okna…
A to jsem nevyjmenoval všechno, nemluvím o modernizaci kotelny ani o rekonstrukci mateřské školy. Prostředky, které obec
vynaložila, přesahují značně částku 10 milionů korun.
Vývoj vybavenosti školy věcmi nezbytnými pro výuku probíhal před rokem 2002
kontinuálně. Státní prostředky převážně
stačily na obměnu učebnicového fondu a
částečnou modernizaci základních pomůcek.

Čas, aspoň se to říká, plyne rovnoměrně. Je to zdánlivě neměnná přesně definovaná fyzikální veličina. Ale ve skutečnosti?
Prázdniny například ubíhají rychle a školní
rok se vleče. Čím jsme starší, tím víc máme
pocit, že se čas zrychluje.
Stejné je to s vývojem a pokrokem. Zatímco ve středověku lidé žili po staletí stejně jako jejich prapředci, dnes se svět mění
mnohem rychleji. Kdyby se probudili z věčného spánku ti, kteří zemřeli před 40 lety,
připadali by si jako v nějakém sci-fi filmu a
s mnoha věcmi by si neuměli poradit, ani by
je nemohli pochopit.
Když jsem přišel do kozojedské školy,
byl to tak trochu také středověk. Už jako
dítě jsem chodil do velké městské školy,
kde bylo ústřední topení, kamna jsem znal
jenom z domova.
Tady to občas kouřilo, muselo se větrat,
i když bylo chladno, chvílemi bylo přetopeno až na padnutí a k tomu ty azbestové
ochrany kolem kamen, aby nikdo nepřišel
k úrazu. Když si chtěl učitel připravit něco

brzy ráno a přišel kolem šesté, tak ve sborovně, kde právě školník zatápěl, mrzl. Záchody byly oddělené dřevěnými deskami.
Na 1. stupni byla také mateřská školka a
školní kuchyně.
Dnes už ani nechápu, jak jsme se při
tehdejším počtu žáků mohli všichni vystřídat ve školní jídelně, která dnes slouží jako
dílna. Za čas jsem si ale zvykl a ani mi to
nepřipadalo divné. Školička fungovala přinejmenším stejně dobře jako nové velké
školy v Kralovicích a v Kaznějově.
Ze začátku změny k lepšímu probíhaly
pomalu. Díky nástavbě na 1. stupni, vybudování nové školní jídelny a mateřské školy jsme se dočkali ústředního topení a na
2. stupni akumulačních kamen.
Ve družině ale stejně fungovaly miniaturní záchodové mísy z doby, kdy tam byla
umístěna mateřská škola. V nových třídách
nebyla voda, jediné umyvadlo bylo až do
začátku 21. století na chodbě!
Po roce 2000 se ledy pohnuly. Impulsem
pro zřizovatele se stala propadající se pod-

S povinnou přeměnou škol na příspěvkové organizace se peníze začaly tenčit a
místo potřeby škol začal rozhodovat počet
žáků. V čase, kdy byl nastartován projekt
Evropské peníze do škol, už stát nedával
skoro nic.
Když se ohlédnu za těmi čtyřiceti roky,
musím uznat, že se škola nebývale proměnila. Samozřejmě, pokrok se zastavit nedá
a stále je toho dost a dost, co by kozojedská škola potřebovala. Ale jinak? Školička
je pěkná, bezpečná a životaschopná.
I ta nejmodernější škola není nic, pokud
nemá dobré učitele a pokud v ní nepanuje
příjemná přátelská atmosféra. Podívejte se
na výsledky a úspěchy našich žáků během
školní docházky. Zeptejte se těch, kteří už
vyšli, jak jsou úspěšní v dalším studiu a životě. Myslíte si, že to je samo od sebe?
Mně už nezbývá, než popřát škole hodně úspěchů do dalších let. Učitelům hodné
žáky a naopak, pohodu, vlídnost, slušnost,
klid na společnou práci bez stresu kvůli financím, aby zřizovatel školu podržel jako
dosud.
Všichni mějte na paměti: škola je to nejcennější, co tato obec má.
Mgr. Vladimír Hirt

Mgr. Eva Doležalová

– nová ředitelka ZŠ a MŠ Kozojedy
Mgr. Eva Doležalová pochází z Bučku
čp. 6. Narodila se 26. 12. 1967 jako prostřední ze tří dětí manželům Jelínkovým.
Navštěvovala zdejší základní školu,
v roce 1986 odmaturovala na Gymnáziu
v Plasích a dále studovala na Pedagogické
fakultě v Plzni obor učitelství pro 1. stupeň
základních škol.
Letos dokončila studium českého jazyka
pro střední školy v programu Celoživotního
vzdělávání.
V roce 1989 se provdala za Tomáše Doležala a vychovali spolu dvě dcery – 25le-

tou Evu a 18letou Barboru.
Začala učit v Pernarci, kde působila téměř 20 let, z toho 5 roků ve funkci zástupkyně ředitelky. Po dokončení stavby rodinného domu se přestěhovali do Kralovic a Eva
Doležalová dojížděla tři roky učit do Žihle
na základní školu.
Od února 2010 působila jako učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů na
Střední škole v Kralovicích.
Od roku 2015 je první ženou – ředitelkou
v historii kozojedské školy.

Výpis usnesení

z 5. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 9. dubna 2015 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Záměry obce
4. Zateplení budovy MŠ v Kozojedech informace
5. Odměňování zastupitelů obce dle nové
zákonné úpravy
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr
Usnesení č. 82 - ZO schválilo program
dnešního jednání
Usnesení č. 83 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání p. Čecha a p. Zíku
Usnesení č. 84 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání MgA. Štěrbovou a Ing. Michala.
Usnesení č. 85 - ZO schválilo prodej
části obecního pozemku p.č. 71/5 v
k.ú. Lednice, manželům Kučerovým.
Pozemek bude prodán za cenu odhadu
a veškeré náklady spojené s prodejem
uhradí kupující.
Usnesení č. 86 - ZO schválilo ponechání
odměn zastupitelů včetně starosty a
místostarosty ve stávající výši, tak jak
bylo rozhodnuto usnesením č. 12, 13,
14, 15 a 16 ze dne 4. 11. 2014.
Usnesení č. 87 - ZO schválilo firmu pana
Telína, Třemošná na provedení bílení v
MŠ Kozojedy za cenu 54.500,- Kč (není
plátce DPH).
Usnesení č. 88 - ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové
dotace na dopravní obslužnost s KÚPK
pro rok 2015. Výše příspěvku činí
35.280,- Kč.
Usnesení č. 89 - ZO schválilo rozdělení
hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Kozojedy za rok 2014 a ztráta ve výši
34.550,28 Kč bude uhrazena z rezervního fondu školy.
Usnesení č. 90 - ZO zamítlo příspěvek pro
Oblastní spolek ČČK Plzeň-jih+sever,
Plzeň na zabezpečení aktivit v roce
2015.
Usnesení č. 91 - ZO schválilo zemní práce
firmě JIPS, s.r.o. za účelem zřízení
vodovodní a kanalizační přípojky k
novostavbě manželů Valenzových na
obecních pozemcích č.149/1, 145/1,

144/1, 141/1, 140/1, 3676 a 3675/1
v k.ú. Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 92 - ZO zamítlo odprodej
obecního pozemku č. 28/8 v k.ú.
Kozojedy u Kralovic z důvodu řádného
užívání stávajícím nájemcem.
Usnesení č. 93 - ZO schválilo navýšení
příspěvku pro MAS Světovina za rok
2015 na 9-ti násobek.

Výpis

ze 6. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 14. května 2015
Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu
4. Záměry obce
5. Zateplení budovy MŠ v Kozojedech informace
6. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Kozojedy
7. Žádosti o finanční příspěvek
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
Usnesení č. 94 - ZO schválilo program
dnešního jednání .
Usnesení č. 95 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání p. Čecha a Mgr. Hirta
Usnesení č. 96 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání p. Jakeše a
Bc. Píclovou.
Usnesení č. 97 - ZO schválilo záměr
směny s doplatkem soukromého pozemku p.č. 1002 v k.ú. Břízsko za část
obecního pozemku p. č. 1049/1 v k. ú.
Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 98 - ZO zamítlo prodej obecních pozemků p.č. 3523, 4338, 4337,
4328/4, 4060 a 4339 v k.ú. Kozojedy
u Kralovic panu V. Krátkému, Vroutek.
Usnesení č. 99 - ZO schválilo seznam
víceprací na akci Zateplení budovy MŠ
v Kozojedech a pověřují pana starostu
podpisem dodatku č.2 ke Smlouvě o
dílo.
Usnesení č. 100 - ZO schválilo finanční
dar ve výši 2.000,-Kč na pořádání „Liblínských slavností“, které se uskuteční
22. srpna 2015, Domovu sociálních
služeb Liblín.
Usnesení č. 101 - ZO zamítlo příspěvek
na činnost Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.

Prostějov, z důvodu, že organizace
nepůsobí v našem regionu.
Usnesení č. 102 - ZO schválilo dotaci
SDH Lednice ve výši 6.000,-Kč na
zabezpečení kulturně-společenských
akcí – dne 13.6.2015 „Lednická pouť“ a
18.7.2015 „Lednice fest“.
Usnesení č. 103 - ZO schválilo pronájem
urnového místa č. U349 na hřbitově v
Kozojedech.
Usnesení č. 104 - ZO zamítlo žádost obce
Všehrdy o možnost sdružit prostředky
na společnou jednotku požární ochrany
s naší obcí dle §69a zákona č.133/1985
Sb., O požární ochraně.
Usnesení č. 105 - ZO schválilo zaslání
objednávky na již naceněnou a nutnou
plánovanou úpravu stromů v obci Kozojedy pro rok 2015. S částkou na veškeré
úpravy je počítáno v rozpočtu obce.
Usnesení č. 106 - ZO schválilo přijetí dotace na rekonstrukci střechy na budově
obecního úřadu ve výši 130 000,- Kč.
Podpisem smlouvy zastupitelé pověřují
pana starostu.
Usnesení č. 107 - ZO schválilo opravu
hřbitovní zdi hřbitova v Kozojedech.
Z rozpočtu obce bude uvolněna plánovaná částka 70 000,- Kč.
Usnesení č. 108 - ZO schválilo ocenění a
zařazení chybějících památek a staveb
do majetku obce Kozojedy.
Usnesení č. 109 - ZO schválilo aktualizovaný Program obnovy venkova obce
Kozojedy.

Výpis usnesení

ze 7. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 25. června 2015
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu
4. Záměry obce
5. Zateplení budovy MŠ v Kozojedech informace
6. Hospodaření v obecních lesích
7. Závěrka školy za rok 2014
8. Závěrka obce za rok 2014 a závěrečný
účet obce za rok 2014
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr
Usnesení č. 110 - ZO schválilo program
dnešního jednání .

Usnesení č. 111 - ZO schválilo ověřovatele dnešního jednání MgA. Štěrbovou a
p. Ouhrabkovou
Usnesení č. 112 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání Bc. Píclovou a
p. Čecha.
Usnesení č. 113 - ZO schválilo směnu
lesního pozemku p.č. 1002 o výměře
207 m2 v k. ú. Břízsko s doplatkem,
za větší část obecního pozemku p. č.
1049/1 (lesní pozemek) také v k. ú.
Břízsko.
Usnesení č. 114 - ZO schválilo účetní
závěrku ZŠ a MŠ Kozojedy za rok 2014.
Usnesení č. 115 - ZO schválilo účetní
závěrku obce Kozojedy za rok 2014.
Usnesení č. 116 - ZO schválilo celoroční
hospodaření obce Kozojedy a Závěrečný účet obce Kozojedy za rok 2014
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2014 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě
o výsledku hospodaření a přijímá tato
opatření:
1. Odstranění méně závažných chyb a
nedostatků:
Účtování o investiční dotaci na obnovu Božích muk v Robčicích je opraveno v účetních zápisech roku 2015- u částky 302.184
Kč - oprava zápisem na účtech MD 672/D
408 a u částky Kč 6.750,- -oprava zápisem
MD 403/D 672, budou rovněž doúčtovány
odpisy této dotace.
Chyba v odpisovém plánu v návaznosti
na výkaz rozvaha – vzniklý rozdíl Kč

117.650,-, tato chyba bude opravena v
účtování do 31.12. 2015 a bude zaslána
písemná zpráva do 31. ledna 2016 kontrolnímu oddělení Plzeňského kraje, jak byla
navržená opatření splněna.
2. Odstranění závažných chyb a nedostatků:
V evidenci majetku byly doplněny chybějící
záznamy. Do karet budov a staveb – účet
021 - byla doplněna čísla stavebních parcel v případě, že budovy nebyly označeny
čísly popisnými. Na listu vlastnictví obce
byly odstraněny nežádoucí záznamy z
předešlých let, které již měly být v katastru
nemovitostí vymazány.
Těmito chybami a nedostatky nevznikla
obci žádná finanční škoda.
Usnesení č. 117 - ZO schválilo firmu
MENE Industry, s.r.o. Plzeň na úpravu
podlahy hasičské zbrojnice v Kozojedech za cenu 329.706,68 Kč včetně
DPH.
Usnesení č. 118 - ZO schválilo firmu Oknoplastik s.r.o na výměnu 3 ks dveří do
budovy vyššího stupně ZŠ v Kozojedech za cenu 97 885,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 119 - ZO schválilo firmu pana
Pavla Telína, Třemošná na vybílení
školní družiny za cenu 11 000,- Kč.
Usnesení č. 120 - ZO schválilo firmu
Bonita Group Service s.r.o na rozšíření stávajících dětských hřišť v našich
obcích za cenu 92.131,-Kč.

Výpis usnesení

z 8. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 13. srpna 2015 od 19:00 hod.
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu
4. Záměry obce
5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr
Usnesení č. 121 - ZO schválilo program
dnešního jednání .
Usnesení č. 122 - ZO schválilo ověřovatele dnešního jednání p. Čecha a p.
Oliveriuse.
Usnesení č. 123 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání p. Jakeše a p.
Zíku.
Usnesení č. 124 - ZO schválilo pronájem
bývalé trafostanice na pozemku č. st.
25 (zastavěná plocha , nádvoří) v k.ú.
Břízsko, za účelem umístění rozvaděčů
a antén pro poskytování internetových
služeb firmě PilsFree, z.s. za cenu 700,Kč/měs.
Usnesení č. 125 - ZO schválilo firmu
Oknoplastik s.r.o na výměnu oken v
budově OÚ (malá okna u soc. zařízení v
přízemí) a dveří na půdu budovy OÚ za
cenu 40.944,-Kč včetně DPH.

