Kozojedy, nejúspěšnější
základní škola Plzeňského kraje
Kozojedy jsou malá vesnice s ještě
menší základní školou, kde se vzdělávalo v loňském roce 88 žáků, a přesto se
nám povedlo předběhnout i všechny velké
městské školy a obsadit 1. místo v soutěži
O nejúspěšnější školu Plzeňského kraje za
školní rok 2018/2019.
Na druhém místě byly Přeštice a třetí
místo získala velká 33. ZŠ Plzeň. Plaketu,
diplom a finanční ocenění přijel osobně předat zástupce Krajského úřadu PK
Ing. Vlášek přímo na slavnostní zahájení

školního roku do rukou paní ředitelky Mgr.
Evy Doležalové.
Prvenství škola získala za umístění
v soutěžích vědomostních, uměleckých a
sportovních, jejichž výsledky byly posuzovány v závislosti na počtu žáků školy. O obrovský úspěch se jedná už jenom proto, že
z více než 300 základních škol v Plzeňském
kraji vyhrála právě naše kozojedská škola,
přestože je tak malá.
Mgr. Eva Doležalová, ředitelka ZŠ

Pohodové letní odpoledne
v Robčicích
Teplé letní dny pomalu končí, a tak už
můžeme jen vzpomenout, co nám letošní
léto přineslo. V Robčicích v Hospůdce
u Horů na „Pohodovém letním odpoledni“
v sobotu 3. srpna zahrál pan Václav
Žákovec.
Tančilo se, zpívalo a všude vládla dobrá
nálada. Akce byla příjemnou příležitostí
pro setkání zejména starší generace ze
širokého okolí. Všech více jak sto třicet
účastníků se dobře bavilo, a tak podobné
setkání v Robčicích určitě zopakujeme.
Romana Vlková

Vlastivěda obce Kozojed a okolí – výběr z kroniky
Podle školní a farní kroniky, ústního podání
z vlastních zkušeností zpracovali r. 1930
říd. uč. B. Matějka a uč. M. Žákovcová–
Svobodová, která kroniku i napsala.
Nerostné bohatství naší půdy a
jeho zpracování
Nejhojnější nerost nablízku se vyskytující je břidlice, ze které se dříve dobývala
kyselina sírová, což dokazují veliké
hromady zužitkované břidlice v horách
Klementových, Piplových a Kotasových.
Nad řekou Mží je půda složená z jílu (obecní
cihelna). V Jílovnách je rovněž jíl, z něhož
se zhotovují tzv. vepřovice. V Akátech
jsou skály složené ze spilitu. Bílý vrch je
z křemene. Spilitu i křemene se používá ke
stavbě a štěrkování silnic. Pod Velkou skalou u Kozojedského potoka je jeskyně, ve

které je vrstva vápence. Kdysi zkoušela se
půda, je-li zde uhlí, které bylo sice nalezeno, ale ve velké hloubce a slabá vrstva.
U Borku byla nalezena tuha. U Liblína je
ostrov naplavený z písku, kterého se užívá
k stavbě a výrobě cementového zboží. Na
stavbu užívá se také hrubého písku z jam
nedaleko Rohů.
V cihelně zaměstnává se přes léto
několik cihlářů. Několik občanů nachází
výdělek v tlučení štěrku na silnice. Pan
Němec ve své cementárně vyrábí betonové
tašky, roury, dlaždice apod.
Výstavba naší obce
Celková výměra zastavěné plochy:
4,61 ha. Počet popisných čísel: 91.
Seskupení domů: Náves je rovina, kde
je velmi málo stromů, a vzhled její hyzdí

tři malé rybníčky. Upomíná na výstavbu
města. Je stavěna do podkovy. Uprostřed
stojí škola. Domy táhnou se z návsi ve dvou
řadách a na nerovné půdě kolem potoka
jsou rovněž roztroušeny jednotlivé domky.
Ulic není, ale části obce jsou pojmenovány:
Náves (rynk), Na Hradčanech.
Povšechný tvar staveb, stavební
hmoty, krytina střech
Domy jsou většinou zděné. Ponejvíce
jsou kryty taškami a eternitem, jen málo
obydlí je pod došky. Budovy jsou přízemní,
vrata stavěna jsou tak, že spojují domy;
většinou jsou zděná, vršek nad klenutím
tvoří oblouk a je kryt taškami. Jednopatrové
budovy jsou jen 4. Stavební kámen dováží
se z obecních lomů, cihly z obecní cihelny,
vepřovic, z kterých se zdi také zhotovují,
užívá se málo. Písek dováží se z ostrova.

Kozojedský letní den

Na začátku letních prázdnin jsme uspořádali kulturní odpoledne s myslivci, rybáři
a včelaři. Odpoledne zahájila paní starostka Dagmar Přibylová spolu s panem
Vladimírem Hykyšem, který nás dále celým
programem provázel.
Děti i dospělí se mohli dozvědět zajímavosti z přírody nebo se zúčastnit některé
z mnoha soutěží, např. střílení vzduchovkou, kreativita při tanci nebo chytání ryb.
Dětem se líbilo, tak jako každý rok, tvoření
s Kožlanskými šikulkami. K poslechu a tanci zahrálo osvědčené Duo Horizont.
V podvečer jsme mohli shlédnout vystoupení plné kouzel, kterým nás pobavil
herec Roman Štabrňák a poslechnout jsme
si mohli i muzikálové písničky v podání

herce a zpěváka Ernesto Čekana. Kulturní
den zakončila rocková kapela Agnes rock.
Samozřejmě nechyběly ani gurmánské
speciality v místním pivovaru. Milovníci
masa si určitě pochutnali na zvěřinové
směsi na švestkách nebo na medailonkách
z vepřové panenky s pepřovou omáčkou.
Ovšem i příznivci lehčích jídel si přišli na
své, a to v podobě pstruha na bylinkách nebo
zeleninovém salátu s kuřecím masem.
Rádi bychom poděkovali všem sponzorům za finanční a materiální pomoc a dále
všem, kteří se podíleli na přípravách celého
programu. Velké poděkování si zaslouží
i členové SDH Kozojedy za přípravu prostranství a následný úklid po akci.
OÚ

POCHOD KOZOJEDSKÝM OKOLÍM 2019 – LIBLÍN

Letošní V. ročník pochodu jsme naplánovali na Borek a Liblín. Krásné počasí bylo objednáno mnoho dní dopředu,
tak jsme se nebáli, že by nevyšlo. Start
byl oproti minulým ročníkům odložen až
na jedenáctou hodinu, protože pivovar
v Kozojedech otevírá ve čtrnáct hodin.
To aby nám někteří turisté po namáhavém výkonu neomdleli před zavřenou
hospodou. Cesta vedla po silnici do Borku
a k Piplovu mlýnu, zde se před mostem
napojila na zelenou turistickou trasu,
která vede krásným údolím řeky Střely a
Berounky až k Liblínu.
Nejtěžší úsek výšlapu byl ten poslední,
od liblínského mostu k zemědělské společnosti, kde museli účastníci překonat výškový rozdíl 57 metrů na jednom kilometru. Pár
jedinců se před tímto výkonem občerstvilo
v hotelu Berounka na Liblíně, ostatní statečně vzdorovali horku až do cíle u pivovaru
Kozojedy. Zde byl rozdělaný oheň a každý
si mohl opéct buřta, který na něho čekal.
Samozřejmě dostal i pití, ale točené pivo je
točené pivo :-).
K pochodu každoročně patří i drobná
upomínka na akci. Letos to byl pamětní list
a magnetka s fotkou z trasy.

Statistické údaje: délka trasy cca
8,5 km, nejnižší bod 272 m n. m., nejvyšší bod 368 m n. m., počet účastníků:
45 osob, z toho 18 dětí (2 x kočárek), 27
dospělých a jeden pes.
Poděkování
patří
zaměstnankyním
obecního úřadu a sl. Vernerové za pomoc
s tiskem a následnou úpravou všech dokumentů, p. Hykyšovi za přípravu ohniště a
dřeva na oheň a p. Ouhrabkovi za pomoc
při značení trasy.
Palec dolů posíláme vandalovi, který
odcizil tabulku u liblínského mostu s informacemi o městysu Liblín.
Letošní ročník pochodu se i přesto vydařil, děkujeme všem za účast a těšíme se
na příští rok, kdy vyrazíme na severozápad
údolím Kralovického potoka do Bučku.
Možná potkáme i bobry :-).
P.S. Děkujeme za připomínku k Loužeckému vodopádu, příště budeme na cedulích informovat o nebezpečném terénu.
Bohužel, stav vody v něm se nám nepodařilo žádným způsobem zvýšit. Při dobrých
podmínkách stojí za shlédnutí.
Pořadatelé

XI. LEDNICE FEST

V Lednici se 20. července už pojedenácté odehrála akce, která po celou dobu nese
honosný název Lednice fest. Jak už u nás
bývá pravidlem, po měsících očekávání a
plánování přišel týden příprav. Ten probíhá
tak, že se od neděle do pátku schází v odpoledních hodinách pořadatelské jádro,
které každý den udělá část nutných prací
k bezproblémovému zajištění akce, a večer
v hasičárně se pak odmění čepovaným
pivem společně s těmi, kteří to protentokrát
nestihli včas.

Největší logistickou operací bývá
přivezení stolů z Kozojed a z Brodeslav,
příprava pódia a zřízení výdejny nápojů a
pochutin v hasičárně. Zde se sluší zmínit,
že letošní rok byl co do počtu stolů a
zásob největší. O tom, že pořadatelé měli
v této věci dobrý odhad, svědčí rekordní
návštěvnost, obsazenost bez výjimky všech
stolů i rekordní spotřeba nápojů.
Po osmé hodině se začaly sjíždět týmy
na fotbalový turnaj. Těch se nakonec
zúčastnilo deset, což je pro turnaj odehrávající se na jednom hřišti asi maximální možný
počet. Letošní ročník přinesl spoustu atraktivních duelů, přičemž v předvádění akcí,
které potěšily oči fotbalových fanoušků, nijak nezaostávaly ani týmy, které v celkovém
pořadí skončily spíše na konci.
Také diváci se shodovali na tom, že
hezčí fotbal se na našem turnaji za 11 let
ještě nehrál. Není proto náhodou, že byla
značná fuška zvolit nejlepšího hráče turnaje, protože kandidátů bylo skutečně mnoho
a nějakého měla ve svých řadách většina
zúčastněných týmů.
Nakonec byl vybrán Jan Lavička, jehož
výkon pomohl Kralovicím k vítězství v celém

turnaji. Nejlepším brankářem byl zvolen
Lukáš Balvín z Lednice, díky němuž už je
turnajovým pravidlem, že domácí moc gólů
nedostávají. Jak už tedy bylo řečeno, turnaj vyhráli fotbalisté Kralovic, a to i přesto,
že za jejich sportovním tempem nikterak
nezaostávalo ani tempo pitného režimu. Ve
finále se jim podařilo porazit Kozojedy.
Třetí místo patřilo každým zápasem se
zlepšující Zruči, která přijela s úplně jinou
sestavou než v minulých letech, což jen
dokázalo, že v tomto městě stačí na ulici
písknout a během chvilky můžete jít hrát
ligu. A čtveřici nejlepších doplňuje, stejně
jako každý rok, Kočín
K Lednice festu patří samozřejmě
i hudba. Její poklidnější část obstaralo
v horním party stanu už od 14 hodin
DUO HORIZONT. Jako ostřílený harcovník po českých festivalech mohu říci, že
zaplněnost stanu a atmosféru by jim mohla
závidět nejedna kapela vystupující v party
stanech na velkých festivalech.
Po skončení turnaje začala u pódia
růst rockovým fanouškům dobře známá
typická rozměrná aparatura Jardy
Kočárka, což už od 80. let znamená obvykle dvě věci. Že přijede SIFON a že to
bude opravdu hodně nahlas.
Věrni tradici, že na akci hrají aspoň dvě
kapely, ve kterých hraje někdo z Lednice, se
do toho ve 20 hodin pustili AVIDITY FOR…
Tato kapela nastartovala před 11 lety právě
na Lednice festu svou kariéru. A nastartovala ji tehdy tak, že je v současné době
k vidění na nejednom prestižním festivalu a
na velkých pódiích se pohybuje se stejnou
samozřejmostí jako na těch klubových.
V Lednici provětrali i bohatý archiv, a tak

se fanoušci dočkali i skladeb z dřívějších
etap existence skupiny.
V půl desáté už pódiu dominovala
nezaměnitelná obří bicí souprava Jirky
Vébra a třípatrové klávesy Míly Orcígra,
což signalizovalo, že nastoupí SIFON.
Kapela slavící v letošním roce 40 let existence zahrála průřez všemi svými 9 alby a
dala ochutnat i několik kousků ze své nové
tvorby, která by se na novém cédéčku
mohla ocitnout v průběhu příštího roku.
Záměr pořadatelů, aby se na letošním
Lednice festu pod pódiem více tančilo
(v minulých letech hrály na akci spíše undergroundové, koncertní či poslechové kapely) vyšel na jedničku.
I když má SIFON naplánováno na letošní
léto nejvíce koncertů za posledních 15 let,
dle ohlasů „ze šatny“ myslím, že Lednice
bude patřit k těm akcím, na které si všichni
z kapely při ročním bilancování moc rádi
zavzpomínáme.
Já například na to, kterak spoluhráči
záviděli, když zjistili, že to mám z domova
na pódium asi 40 metrů a Avidity for… to
měli ze zkušebny na pódium zhruba 100
metrů, takže jsme si své vybavení mohli
přinášet na scénu pěšky nebo na zahradním traktůrku.
Ve 3 hodiny v noci se zavřel výčep.
Mnozí by si mohli myslet, že ráno všichni
vyspávali, ale není tomu tak. Od časného
rána probíhalo uklízení areálu.
Naštěstí se nám to povedlo dříve, než
se návsí prohnalo nefalšované tornádo
(dokázalo nám o kousek posunout i fotbalovou branku). Jedinou obětí se tak stal
stan Zdeňka Šůse, který byl na této akci
postaven poprvé, a vzhledem k tomu, jak
po zásahu větru dopadl, tak nepochybně
i naposledy.
Tomáš Pícl

Zahájení výstavy Stoleté proměny Kralovicka

Zajímavou tematickou výstavu pod
názvem Stoleté proměny Kralovicka měli
čest a potěšení zahájit členové pěveckého
sdružení Kozel. Prezentaci rozsáhlé fotografické dokumentace z mnoha obcí
Kralovického regionu a samotných Kralovic
připravilo Muzeum severního plzeňska
v Mariánské Týnici.
Dne 10. září 2019 v 17:00 hodin zahájila vernisáž výstavy, pořádané s podtitulem “Tvarosloví krajiny a jednotlivých
lokalit Kralovicka za posledních sto let”,
krátkým úvodem ředitelka muzea paní
PhDr. Irena Bukačová.
Členové pěveckého sdružení Kozel pak
uvedli ve dvou vstupech serie lidových
písní chodského a západočeského folkloru. Závěrem zazněla recitace úryvku
z Máchova Máje a zazněla vlastenecká
píseň Čechy krásné, Čechy mé. Početné
auditorium odměnilo pěvce dlouhotrvajícím
potleskem.
VS

Pěvecké sdružení Kozel v Mariánské Týnici dne 10.9.2019 - foto Václav Podestát

Enduro - co bylo, je a bude
Co je enduro, jeho pravidla a jak probíhá, jsme zhruba probrali již dříve. Nyní jen
krátce shrnu poslední závod.
Před měsícem 24. a 25. srpna se uskutečnil závod v motocyklové enduro soutěži,
která se odjela jako mezinárodní mistrovství ČR. Závod startoval z Plas z Velké louky a trasa vedla i okolím Kozojed, tak jako
v předchozích letech.
Pořadatel KP ENDURO klub má na
kontě pořádání již šesti klasických enduro
soutěží jako byla tato a čtyř endur sprintů, což je velice zkrácená verze endura.
Dohromady tedy deset podniků na nejvyšší
republikové úrovni. Sice byl letošní závod
jubilejní a vyslechli jsme si od výboru endura, motocyklového svazu a jezdců jen chválu, ale oslava se nekonala.
Závod pro nás byl historicky nejhorší, co
se účasti týče, a tím byl velice prodělečný.
Závod je placen hlavně ze startovného jezdců, kterých letos přijelo pouze 99, malé procento nákladů tvoří peníze od sponzorů. Aby
se zaplatila režie závodu, je potřeba účasti
cca 130 jezdců.

Nebudu psát konkrétní výsledek, protože některé věci ještě nejsou zaplaceny,
ale letošní „provar“ je cca pár desítek tisíc.
Kolikrát slýchám o velkých výdělcích po
závodech, ale zdání klame. Každý rok zbylo pár korun na nákup například vlastních
značících pásek na trať, klubové věci pro
lidi, kteří jsou při závodě na trati, nebo na
bagr, který rovná trať po závodech.
Tyhle věci se obstarají, pokud něco zbyde. Letošní závod je za námi, my na něj
rychle zapomeneme a přesto, že ještě probíhají opravy po trati, tak už skoro začínají
přípravy na příští rok.
Příští rok bude totiž velká akce - a to
v podobě mistrovství Evropy, což už bude
jiný kafe. Vím už i datum - je to 7. - 9. 8.
2020. Ano datum je správně - tři dny. Při
ME se totiž v pátek pojede zahajovací prolog, který se započítá jako první rychlostní
zkouška do výsledků.
Pro tuto trať je dost obtížné najít místo,
protože se jedná o paralelní jízdu dvou závodníků na trati, která se musí překřížit,
aby každý objel dvě ta samá kola. Jedná

se o velice zajímavou show pro diváky.
Prolog je vytvořen na trati z přírodních nebo
z uměle vytvořených překážek.
Také je potřeba zajistit místo pro parkování diváků. Náš prolog bude nejspíš v obci
Kočín, kde jsme měli při enduro sprintu
cross test a vedle louku pro parkování.
Nemusíme složitě a draze vytvářet umělé
překážky. Důležité je také načasování sklizně polí a luk před závodem (nikdy nevíme,
kde budeme mít volno), a i z toho důvodu
směřuje prolog právě do Kočína.
Na ME je také slavnostní zahájení, které
se uskuteční v Plasích právě v podvečer
po prologu. Zahájení je formou průvodu,
který povede kolem kláštera a pivovaru na
Velkou louku, kde moderátor představí národní týmy zúčastněných zemí.
Pro ME se musí také zpestřit a přitvrdit
trať v podobě strmějších výjezdů, sjezdů
anebo přejezdy skal. Místa už jsou samozřejmě vybraná a některá jsou i v okolí
Kozojed - a budou to zrovna ta nejtěžší
na celé trati. Teď už jen zbývá je formálně
zařadit do závodu a vyběhat povolení a samozřejmě prořezat a vyčistit neprostupné
křoví :).
Za KP ENDURO klub
Martin Prusík

Začátek školního roku 2019/2020 v MŠ

většinou mívají kladný vztah k přírodě a
kontakt s ní prostřednictvím zajímavých činností vyhledávají a potřebují. Pozorováním
zvířat, rostlin, při hře s přírodním materiálem, spontánním pohybem v přírodním prostředí si dítě vytváří kladný a blízký vztah
k přírodě. Tento vztah se později v dospělosti může stát měřítkem pro jeho vlastní
hodnocení životního prostředí.

Do třídy Lištiček byl pořízen koberec
a regály na boxíky. Zároveň došlo k přestavbě nábytku. Nadále nás čekají práce
na školní zahradě pod školkou, se kterou
už nám v uplynulém školním roce výrazně
pomohli rodiče dětí a pracovníci obecního
úřadu.

Environmentální výchova úzce souvisí
s polytechnickou výchovou a polytechnickým vzděláváním. V dnešní uspěchané
době mají děti stále méně možností a podnětů, jak získávat pracovní návyky, zkušenosti a rozvíjet svou kreativitu.

Koncem června jsme se v mateřské
škole rozloučili s dlouholetou paní učitelkou Libuškou Kalinovou, která odešla do
zaslouženého důchodu. Na konci srpna
jsme mezi námi přivítali novou p. učitelku
Terezu Zikmundovou, která se společně
s Bc. Monikou Střechovou bude starat o ty
nejmenší děti ve třídě Kuřátek.

Starší děti a děti s odkladem školní
docházky budou chodit do třídy Lištiček,
kterou doposud vedla Mgr. Slavěna
Razýmová. Díky novému způsobu financování MŠ dosáhneme na dalšího pedagoga,
z čehož máme velkou radost. Od pondělí
23. 9. již nastoupila čtvrtá p. učitelka Iveta
Borkovičová. Nově tak bude docházet
k většímu překrývání pedagogů na třídě.
O úklid se nám postará p. Kamila Zíková.

MŠ byla o prázdninách otevřena prvních
14 dní v červenci a posledních 14 dní v srpnu. Na prázdninové gruntování jsme tedy
měli pouhých 5 týdnů. Během této doby jsme
pořídili do obou tříd kulatý koberec, nové záclony, závěsy a nové dekorace na chodby.

V tomto školním roce budeme v MŠ pracovat podle nového Školního vzdělávacího
programu „Co na nás čeká za vrátky..“.
Chtěli bychom se více zaměřit na environmentální a polytechnickou výchovu. Děti

Mobilní telefony, počítačové hry a televize vytlačují přirozenou potřebu a touhu
dítěte po přímém poznávání skutečnosti. A
to bychom chtěli změnit. Držte nám palce.
Za MŠ Kozojedy Mgr. Slavěna Razýmová,
vedoucí učitelka MŠ www.zsmskozojedy.eu

Myslivecký podzim

Vzhledem k přemnožení divokých prasat
a ke stále aktuální hrozbě výskytu afrického moru je třeba věnovat stálou pozornost jejich odlovu. V těchto dnech se proto
myslivci zaměřují na odlov divočáků dříve
nepovoleným způsobem, kterým je lov při
sklizni kukuřic.
Při dodržování všech zásad a pravidel
souvisejících s organizací naháněk a zacházením se střelnou zbraní, je tento způsob lovu bezpečný a také účinný. Jednu
z takových naháněk zorganizovali kozojedští myslivci v neděli 22. září v katastru obce Lednice. Podle odhadu myslivců
se tento den v lánu kukuřice pohybovalo
asi 50 kusů černé zvěře. Asi desítka myslivců jich dokázala ulovit 17.

Poslední čtyři měsíce kalendářního roku
lze nazvat obdobím „mysliveckých žní“.
Od srpna je totiž zákonem povolen odstřel veškeré spárkaté zvěře. V těchto a
v následujících dnech a týdnech budete
proto moci zaznamenat v honitbě větší
aktivitu našich myslivců. Náplní jejich činnosti bude zabezpečení dostatku krmiva
pro přikrmování zvěře v blížícím se zimním období, ale především plnění plánu
odlovu spárkaté zvěře.
S nelehkými úkoly v této oblasti naší
činnosti nás na poslední členské schůzi

spolku 26. července, seznámil myslivecký
hospodář Vladimír Hykyš. Vzhledem k nárůstu počtu daňků v některých lokalitách
honitby byl oproti předcházejícím rokům
navýšen jejich odstřel.
Ten je přitom třeba realizovat především
v lokalitách obcí Brodeslavy – severní část,
Všehrdy a Bohy, kde mají své pozemky
soukromě hospodařící zemědělci.
Byl navýšen také odlov mufloní zvěře.
Plán odlovu srnců byl již v těchto dnech splněn, a proto byl jejich další lov mysliveckým
hospodářem ukončen.

Odlov daňčí zvěře, srnců a divočáků se
daří postupně naplňovat. Poněkud horší je
to již s odlovem zvěře mufloní. Ta je teď při
zvýšeném pohybu myslivců, turistů a houbařů v honitbě již velice opatrná a úkryt lesa
opouští až pozdě večer nebo v noci. Do
konce termínu zákonem povoleného lovu
však zbývají ještě celé 3 měsíce. Věřím
proto, že se našim myslivcům podaří bezezbytku splnit také plán odlovu této zvěře.
K tomu jim přeji především příznivé počasí, pevnou ruku a přesnou mušku. Lovu
zdar!
Foto: 20 pytlů kvalitního sena ukládají Václav Sláma a Václav Troch do zásobníku krmiva na Borecku.

Václav Troch místopředseda MS

Výpis usnesení
z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo dne
1. listopadu 2018 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
Program:
1. Zahájení
2. Oznámení o zvolení zastupitelů obce Kozojedy
3. Složení slibu nově zvolených zastupitelů obce
Kozojedy
4. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst.1 zákona
o obcích) a zapisovatele
5. Schválení programu
6. Volba starosty a místostarosty
- určení způsobu volby starosty a místostarosty
- volba starosty
- volba místostarosty
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
- určení počtu členů finančního a kontrolního
výboru
- volba předsedy finančního výboru
- volba předsedy kontrolního výboru
- volba členů finančního výboru
- volba členů kontrolního výboru
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce (§
72 zákona o obcích)
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
Usnesení č. 1 – ZO určuje ověřovatele zápisu
p. Čecha a MgA. Jahodovou a zapisovatelem
zápisu p. Görnerovou.
Usnesení č. 2 – ZO schvaluje navržený
program.
Usnesení č. 3 – ZO určuje, že pro výkon funkce
starosty a místostarosty budou
členové zastupitelstva funkce vykonávat jako
neuvolnění.
Usnesení č. 4 – ZO schvaluje tajný způsob
volby starosty a místostarosty.
Usnesení č. 5 – ZO volí starostkou obce paní
Dagmar Přibylovou.
Usnesení č. 6 – ZO volí místostarostou obce
Kozojedy pana Ladislava Jakeše.
Usnesení č. 7 – ZO zřizuje finanční a kontrolní
výbor; oba výbory budou tříčlenné.
Usnesení č. 8 – ZO volí předsedou finančního
výboru Bc. Marcelu Píclovou.
Usnesení č. 9 – ZO volí předsedou kontrolního
výboru p. Vladimíra Čecha.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k
podávání návrhů na členy kontrolního výboru
a finančního výboru. Byly podány následující
návrhy:
Usnesení č. 10 – ZO volí členy finančního
výboru pí. Petru Ouhrabkovou a MgA.
Helenu Jahodovou.
Usnesení č. 11 – ZO volí členy kontrolního
výboru p. Jiřího Oliveriuse a Bc. Zdeňka
Berana.
Usnesení č. 12 – ZO stanoví v souladu s §
72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
odměnu za výkon funkce starosty, jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce,
ve výši 23.000,-Kč v hrubé mzdě měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení
do funkce starosty.

Usnesení č. 13 – ZO stanoví v souladu s §
72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
odměnu za výkon funkce místostarosty, jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce,
ve výši 13.000,-Kč v hrubé mzdě měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení
do funkce místostarosty.
Usnesení č. 14 – ZO stanoví v souladu s §
72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
odměnu za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí
ve výši 500,- Kč v hrubé mzdě měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí
tohoto usnesení a v případě náhradníka ode
dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož
se zúčastnil.
Usnesení č. 15 – ZO stanoví v souladu s §
72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
odměnu za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva obce, který má zároveň
funkci předsedy výboru zastupitelstva ve výši
660,- Kč v hrubé mzdě měsíčně. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce
předsedy výboru.
Usnesení č. 16 – ZO stanoví v souladu s §
72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
odměnu za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva obce, který má zároveň
funkci člena výboru zastupitelstva ve výši
600,- Kč v hrubé mzdě měsíčně. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce
člena výboru.

Výpis usnesení
z 2. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
13. prosince 2018 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu
4. Rozpočet obce Kozojedy na rok 2019
5. Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Kozojedy na rok 2019
6. Plán inventur
7. Záměry obce
8. Komplexní odpadové hospodářství pro rok
2019
9. Pozemkové úpravy
10. Odměňování neuvolněných členů
zastupitelstva od 1.1.2019
11. Stavební lokalita Z4 – aktuální informace
12. Různé
13. Diskuse
14. Usnesení a závěr
Usnesení č. 17 - ZO schválilo program
dnešního jednání.
Usnesení č. 18 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Bc. Berana a p. Oliveriuse.
Usnesení č. 19 - ZO schválilo návrhovou komisi
dnešního jednání p. Ouhrabkovou a Bc.
Píclovou.
Usnesení č. 20 - ZO schválilo v souladu s
§102, odst.2, písm. a) zák. č.128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
kompetenci starostky provádět jednotlivá
rozpočtová opatření až do výše 500.000,- Kč.
Usnesení č. 21 - ZO schválilo rozpočet obce

Kozojedy na rok 2019. Rozpočet je schválen
jako schodkový. Na straně příjmů s částkou
16.046.710,- Kč a na straně výdajů s částkou
19.506.300,- Kč. Schodek bude dorovnán
finanční hotovostí na běžných účtech.
Usnesení č. 22 - ZO schválilo rozpočet
Základní školy a Mateřské školy Kozojedy,
okres Plzeň-sever, p.o. na rok 2019.
Rozpočet nákladů na hlavní činnost je
12.498 tis. Kč a rozpočet výnosů z hlavní
činnost je 12.320 tis. Kč. Rozpočet nákladů
na hospodářskou činnost je 630 tis. Kč a
rozpočet výnosů z hospodářské činnosti je
660 tis. Kč.
Usnesení č. 23 - ZO schválilo plán inventur
obce Kozojedy na rok 2019
Usnesení č. 24 - ZO schválilo inventarizační
komisi ve složení: předseda MgA. Jahodová
a členové p. Görnerová a Bc. Píclová.
Usnesení č. 25 - ZO schválilo prodej obecního
pozemku p.č. 691/1 (ostatní plocha) o
výměře 2441 m2 v k. ú. Břízsko. Prodej
se uskuteční za odhadní cenu a veškeré
náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
Usnesení č. 26 - ZO schválilo nákup lesního
pozemku v k. ú. Lednice p.č. 786/3 za cenu
odhadu ve výši 40. 000,- Kč.
Usnesení č. 27 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na odprodej obecního pozemku p.č.
25/8 (zahrada) o výměře 68 m2 v k. ú. Borek
u Kozojed.
Usnesení č. 28 - ZO zamítlo prodej části
obecního pozemku p. č. 216/3 za účelem
zachování vjezdu k pozemku p. č. 25/8 vše v
k. ú. Borek u Kozojed
Usnesení č. 29 - ZO schválilo prodej části
obecního pozemku p.č. 216/3 (ostatní
plocha) v k. ú. Borek u Kozojed zastavěného
kolnou a užívaného k soukromým účelům.
Usnesení č. 30 - ZO schválilo prodej části
obecního pozemku p.č. 216/3 (ostatní
plocha) v k. ú. Borek u Kozojed za účelem
zarovnání pozemku, jeho oplocení a
sjednocení vjezdů.
Usnesení č. 31 - ZO zamítlo prodej části
obecního pozemku p.č. 216/3 (ostatní
plocha) v k. ú. Borek u Kozojed sloužícího
jako vjezd k pozemkům p.č. 54/1 a 54/2
(zahrada) též v k. ú. Borek u Kralovic.
Usnesení č. 32 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na směnu části soukromého
pozemku p. č. 2943 v k. ú. Kozojedy u
Kralovic mezi soukromým vlastníkem a obcí.
Usnesení č. 33 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na směnu části soukromého
pozemku p. č. 2935/1 v k. ú. Kozojedy u
Kralovic mezi soukromým vlastníkem a obcí
Usnesení č. 34 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na prodej obecního pozemku p.č.
1323 (ostatní plocha) o výměře 19 m2 v k.ú.
Břízsko.
Usnesení č. 35 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na prodej obecního pozemku p.č.
58/4 (ostatní plocha) o výměře 62 m2 v k.ú.
Lednice.
Usnesení č. 36 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na pronájem obecního pozemku p.č.
39/1 (ostatní plocha) o výměře 86 m2 v k.ú.
Lednice.
Usnesení č. 37 - ZO schválilo výši pronájmu
obecních pozemků 6,50 Kč/m2
Usnesení č. 38 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na prodej obecního pozemku p.č.
71/14 (ostatní plocha) o výměře 110 m2 v k.ú.

Lednice.
Usnesení č. 39 - ZO schválilo Dodatek č.
13 ke Smlouvě o zajištění komplexního
odpadového hospodářství ze dne
30.10.2006.
Usnesení č. 40 - ZO schválilo revokaci
usnesení č. 421 ze dne 20. 6. 2018 ohledně
změny hranice katastrálního území mezi k.ú.
Borek u Kozojed a k. ú. Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 41 - ZO schválilo změnu katastrální
hranice mezi k.ú. Borek u Kozojed a k.
ú. Kozojedy u Kralovic v rámci KoPÚ dle
předloženého návrhu. Změna katastrální
hranice mezi k.ú. Borek u Kozojed a k.ú.
Kozojedy u Kralovic je navrhována tak,
aby nová katastrální hranice procházela po
severní hranici vedlejší polní cesty označené
v plánu společných zařízení jako cesta VC2
(polní cesta navržená k novostavbě), v nové
digitální katastrální mapě bude pozemek
této cesty označen novým parcelním číslem
288. Z k.ú. Borek u Kozojed přejdou do k.ú.
Kozojedy u Kralovic parcely 309, 310, 311,
312 a 313 dle návrhu nového uspořádání
pozemků. Všechny změnou dotčené
pozemky následně vstoupí do pozemkové
úpravy v k. ú. Kozojedy u Kralovic, kde
budou předmětem další úpravy hranic.
Usnesení č. 42 - ZO zamítlo navýšení odměn
neuvolněným členům zastupitelstva od
1.1.2019.
Usnesení č. 43 - ZO schválilo revokaci
usnesení č. 510 ze dne 23.8.2018 ohledně
přeložky el. kabelu na stavební lokalitě Z4 v
Kozojedech.
Usnesení č. 44 - ZO schválilo návrh Smlouvy
č. Z S14 12 8120067453 o smlouvě budoucí
o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce el. energie.
Usnesení č. 45 - ZO schválilo dodatek ke
smlouvě o dílo s firmou Silba a.s. ohledně
navýšení ceny za veřejné osvětlení stavební
lokality Z4 v Kozojedech.
Usnesení č. 46 - ZO zamítlo prvotní prodej
stavebních pozemků lokality Z4 v
Kozojedech přes realitní kanceláře.
Usnesení č. 47 - ZO schvaluje zpracování
znaleckého posudku ceny obecní budovy čp.
31 pro případný prodej.
Usnesení č. 48 - ZO schvaluje dodatek č.2
Smlouvy o dílo na zhotovení projektové
dokumentace na akci „Zpracování projektové
dokumentace – Oprava chodníku MK 4d
a úprava provozu na komunikaci MK 4c v
Kozojedech“
Usnesení č. 49 - ZO schvaluje Jednací řád
Zastupitelstva obce Kozojedy
Usnesení č. 50 - ZO schvaluje uzavření pojistné
smlouvy s Českou pojišťovnou a.s. na
pojištění pošty Partner Kozojedy s roční výší
pojistného 7766,- Kč.
Usnesení č. 51 - ZO schvaluje umístění
venkovních fitness prvků na obecním
pozemku p.č. 38 v k.ú. Kozojedy u Kralovic.
Jejich konkrétní umístění bude vždy
konzultováno se zástupcem obce.
Usnesení č. 52 - ZO zamítá příspěvek ve výši
20.000,-Kč spolku Olymp Florbal z.s. na
zajištění tréninku florbalu, neboť podpora již
nyní spočívá v bezplatném zapůjčení sálu
KD, kde další náklady např. na topení či úklid
hradí obec.
Usnesení č. 53 - ZO schvaluje zpracování a
podání žádosti o dotaci z Havarijního fondu
Plzeňského kraje na částečnou obnovu
vybavení školní jídelny ZŠ a MŠ Kozojedy.
Usnesení č. 54 - ZO schvaluje ukončení
provozu veřejného telefonního automatu

v obci Kozojedy, na popud společnosti
O2 Czech Republic a.s., z důvodu jeho
minimálního využití.
Usnesení č. 55 - ZO schvaluje uzavření
Smlouvy o umístění stavby vodovodní
přípojky na obecní pozemek p. č. 1301 v k.ú.
Břízsko.
Usnesení č. 56 - ZO schvaluje žádost o
zpevnění vjezdu k plánované stavbě
rodinného domu na části obecního pozemku
p.č. 3482/1 v k.ú. Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 57 - ZO schvaluje Dodatek č.2
ke Smlouvě o umístění a provozování
kontejnerů uzavřené dne 5.3.2014.

Výpis usnesení
z 3. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
24. ledna 2019 od 19.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy.
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Složení slibu nového zastupitele obce
4. Úprava rozpočtu
5. Záměry obce
6. Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků
7. Žádosti o dotace
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
Usnesení č. 58 - ZO schválilo program
dnešního jednání.
Usnesení č. 59 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Mgr. Hirta a Bc. Havlovou
Usnesení č. 60 - ZO schválilo návrhovou komisi
dnešního jednání p. Vlkovou a p. Čecha
Usnesení č. 61 - ZO schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1323 (ostatní plocha) o výměře
19 m2 v k. ú. Břízsko. Prodej se uskuteční za
cenu odhadu a veškeré náklady spojené s
prodejem bude hradit kupující.
Usnesení č. 62 - ZO schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 71/14 (ostatní plocha) o
výměře 110 m2 v k.ú. Lednice Prodej se
uskuteční za cenu odhadu a veškeré náklady
spojené s prodejem bude hradit kupující.
Usnesení č. 63 - ZO schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 71/14 (ostatní plocha) o
výměře 110 m2 v k.ú. Lednice. Prodej se
uskuteční za cenu odhadu a veškeré náklady
spojené s prodejem bude hradit kupující.
Usnesení č. 64 - ZO schvaluje prodej obecního
pozemku p. č. 25/8 (zahrada) v k. ú. Borek
u Kozojed. Prodej se uskuteční za cenu
odhadu a veškeré náklady spojené s
prodejem bude hradit kupující.
Usnesení č. 65 - ZO schvaluje pronájem
obecního pozemku p.č. 39/1 (ostatní plocha)
o výměře 86 m2 v k.ú. Lednice, za cenu 6,50
Kč/m2.
Usnesení č. 66 - ZO schvaluje uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o přenosu
příslušnosti k projednávání přestupků s
městem Kralovice. Smlouva bude uzavřena
na dobu určitou do 31.3.2023.
Usnesení č. 67 - ZO schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy s DSS Liblín a
pověřuje paní starostku jejím podpisem.
Usnesení č. 68 - ZO schvaluje podání žádosti
o dotaci na opravy místních komunikací
v obcích Kozojedy, Lednice a Břízsko z
dotačního programu PSOV Krajského úřadu

Plzeňského kraje.
Usnesení č. 69 - ZO schvaluje podání žádosti
o dotaci na úpravu veřejného prostranství
mezi školní družinou a školní jídelnou v obci
Kozojedy z dotačního programu MMR ČR.
Usnesení č. 70 - ZO schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Kozojedy
ohledně příspěvku ve výši 80 000,- Kč na
pořádání oslav 100. výročí jejího založení.
Usnesení č. 71 - ZO schvaluje navýšení cen
za palivové dřevo v samovýrobě. Měkké
dřevo 150,- Kč/prm bez DPH a tvrdé dřevo
250,-Kč/prm bez DPH. Při účtování bude
přihlédnuto na obtížnost terénu a hmotnatost
kácených stromů.
Usnesení č. 72 - ZO schvaluje aktualizovaný
plán společných zařízení pro k.ú. Lednice a
k.ú. Borek u Kozojed v rámci KoPÚ.
Usnesení č. 73 - ZO schvaluje firmu Jana
Dolejše, Karlovy Vary na osazení septiku
a napojení kanalizací u KD Kozojedy dle
předložené cenové nabídky. (292.310,- Kč
bez DPH)
Usnesení č. 74 - ZO schvaluje vstup na
pozemek 3482/48 v k. ú. Kozojedy u
Kralovic a výstavbu samotného betonového
sloupu s anténou výšky 8 m firmě Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Praha
3 a požaduje, aby byl odstraněn stávající
dřevěný sloup s betonovou patkou.
Usnesení č. 75 - ZO schvaluje zhotovení
vstupních dveří do KD v Kozojedech firmou
Oknoplastik s.r.o, Plzeň, za cenu 150.281,Kč včetně DPH.
Usnesení č. 76 - ZO schvaluje pokácení
stromů u bytovky čp 2. z důvodu úpravy
místní komunikace a pokácení nevhodně
vysazených jehličnanů u čp. 90.
Usnesení č. 77 - ZO zamítá žádost Spolku
Lungta o připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“.

Výpis usnesení
ze 4. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
21. února 2019 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu
4. Záměry obce
5. Rekonstrukce prostor OÚ - informace
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr

Usnesení č. 78 - ZO schválilo program
dnešního jednání.
Usnesení č. 79 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Bc. Píclovou a Bc.
Berana.
Usnesení č. 80 - ZO schválilo
návrhovou komisi dnešního jednání p.
Ouhrabkovou a MgA. Jahodovou.
3) Úprava rozpočtu
Účetní obce paní Veselá, seznámila zastupitelstvo s posledními úpravami rozpočtu roku 2018,
č. 13, 14 a 15
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
Pokračování na straně 8

Pokračování ze strany 7
Usnesení č. 81 - ZO schválilo výši jednorázové
úhrady za zřízení věcného břemene na
prodávaném stavebním obecním pozemku
p. č. 2933/5 v k. ú. Kozojedy u Kralovic ve
výši 10 000,- Kč.
Usnesení č. 82 - ZO zamítlo žádost o odprodej
části obecního pozemku p.č. 1013/1 (lesní
pozemek) a obecního pozemku p.č. 1012/3
(ostatní plocha) v k.ú. Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 83 - ZO schválilo kupní smlouvu
s firmou Marius Pedersen, a.s. ohledně
prodeje šesti kusů kontejnerů KASSO za
cenu 14.700,- bez DPH.
Usnesení č. 84 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení VBŘ s firmou Cetin –
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Usnesení č. 85 - ZO schválilo delegáta
na řádnou valnou hromadu společnosti
Vodárenská a kanalizační a.s. v roce 2019
místostarostu obce Kozojedy pana Ladislava
Jakeše.
Usnesení č. 86 - ZO schválilo zřízení
skautského letního tábora 92. OVS Kotva ve
dnech 29.6. – 13. 7. 2019 v k.ú. Kozojedy u
Kralovic v lokalitě „Cihelna“.
Usnesení č. 87 - ZO schválilo firmu Divadelní
služby Plzeň na instalaci nové opony a
bočních výkrytů do KD Kozojedy za cenu
108.161,70 Kč bez DPH
Usnesení č. 88 - ZO schválilo zadání
zpracování projektové dokumentace
na úpravu místních komunikací včetně

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU

kontejnery na svoz velkoobjemového
odpadu budou přistaveny do obcí
Kozojedy (u KD a u pošty) a Lednice
v pátek 11. října
a odvezeny budou v pondělí 14. října
a
do obcí Borek, Břízsko a Robčice
budou přistaveny
v pátek 18. října
a odvezeny budou v pondělí 21. října
PATŘÍ SEM:

● starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy)
● podlahové krytiny (koberce, linolea)
● sanitární keramika (umyvadla, vany, toalety)
● staré lyže, kola, velká zrcadla, matrace
apod.

POZOR – nepatří sem

● veškerý nebezpečný odpad (lednice, televizory, počítačové monitory, zářivky a výbojky,
autobaterie, zbytky barev, zářivky,…)
● tříděný odpad (papír, sklo, plasty, železo)
● kompostovatelný odpad (tráva, listí,…)
● uhynulá domácí zvířata (ty patří do kafilérní
stanice)
● běžný komunální odpad
● stavební suť a kameny (střešní krytiny,
dlažba apod.)

parkovacích míst v okolí bytových domů čp.
143, 144, 2 a 43 v obci Kozojedy.
Usnesení č. 89 - ZO schválilo veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí účelové dotace na
dopravní obslužnost našich obcí pro rok
2019 s KÚ PK ve výši 31 790,-Kč

Výpis usnesení
z 5. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo ve čtvrtek
28. března 2019 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kozojedy
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Studie odkanalizování obce
4. Zápis do kroniky obce za rok 2018
5. Záměry obce
6. Návrh na změnu územního plánu obce
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr
Usnesení č. 90 - ZO schválilo program
dnešního jednání.
Usnesení č. 91 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání p. Ouhrabkovou a Bc.
Havlovou.
Usnesení č. 92 - ZO schválilo návrhovou komisi
dnešního jednání p. Oliveriuse a p. Čecha.
Usnesení č. 93 - ZO schválilo systém

odkanalizování našich obcí tímto způsobem:
Borek – domácí čistírny odpadních vod, Břízsko
– domácí čistírny odpadních vod, Robčice
– domácí čistírny odpadních vod, Lednice
– domácí čistírny odpadních vod, Kozojedy
– centrální čištění odpadních vod technologií
kontejnerové čistírny.
Usnesení č. 94 - ZO schválilo zápis do kroniky
obce za rok 2018.
Usnesení č. 95 - ZO schválilo uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti na obecním pozemku p. č.
3482/48 (ostatní plocha) v k. ú. Kozojedy u
Kralovic s firmou CETIN, Praha a pověřuje
paní starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 96 - ZO zamítlo prodej pozemku
p.č. 4328/4 v k. ú. Kozojedy u Kralovic
Usnesení č. 97 - ZO schválilo zveřejnění
přípravy Změny č. 1 Územního plánu obce
Kozojedy – Kozojedy, Borek, Břízsko,
Robčice, Lednice.
Usnesení č. 98 - ZO schválilo podání
žádosti o dotaci z dotačního titulu KÚ PK
„Odstraňování havarijních stavů a naléhavé
potřeby obcí Plzeňského kraje 2019“ na
obnovu vybavení školní kuchyně ZŠ a MŠ
Kozojedy.
Usnesení č. 99 - ZO schválilo zhotovení Studie
proveditelnosti stavby malé vodní nádrže a
tůně v k. ú. Břízsko od firmy EnviroGroup
s.r.o, Plzeň. Studie bude pro obec zdarma.
Usnesení č. 100 - ZO schválilo firmu MB profi
s.r.o. Plzeň na úpravu zahrady MŠ Kozojedy
za cenu 12.400,- Kč.

Pozvánka
do divadla
Obec Kozojedy ve spolupráci s městysem
Liblín nabízí k prodeji vstupenky na komedii
Instalace. V hlavních rolích se představí:
Pavlína Mourková, Kateřina Peřinová, Zdeněk Hruška, Ernesto Čekan, Tomáš Racek,
Tomáš Brychta, Daniel Čekan.
Představení se koná
v sobotu 9. listopadu 2019
v pražském divadle U Hasičů od
15-ti hodin.
Odjezd autobusu bude
v 11:00 hodin z autobusové zastávky v Kozojedech.
Podrobnější informace o odjezdu
autobusu a jeho zastávkách budou včas
dodány.
Cena vstupenky včetně dopravy
činí 500,- Kč.
Přihlásit se můžete osobně
na OÚ Kozojedy nebo telefonicky
na č. tel. 377 464 325.

