Škola naruby aneb rodiče,
přijďte mezi nás!
vyrobené z Lega v rámci hodin informatiky
pod vedením paní učitelky Hodkové.

V pracovních činnostech naučila dívky
ze 7. a 8. třídy paní Jana Řenčová základy
háčkování. Děvčata se naučila uháčkovat
řetízek a tzv. „magický kroužek“. Pro celý
druhý stupeň jsme pak v hodině občanské
výchovy zorganizovali besedu s panem
Václavem Peterkou, vojenským hasičem,
který žákům vysvětlil základní úkoly
Armády ČR, popsal pracovní náplň vojáků
z povolání i možnosti, jak se stát profesionálním vojákem a pohovořil mimo jiné
také o zahraničních misích.
Naše škola je zapojena do celé řady celostátních projektů, které přispívají k modernizaci vybavení školy, k dalšímu vzdělávání
pedagogů a tím i ke zkvalitňování výuky
v duchu trendů moderní pedagogiky. Nyní
ale z řad rodičů vzešel návrh projektu, který
se nám moc líbil, a s chutí jsme se pustili do
jeho realizace. Nazvali jsme ho „Škola naruby“ a je postaven na principu rodičů v roli
učitele. Když jsme se nad tím totiž zamysleli,
každý z rodičů má své povolání a své zájmy,
které jsou mnohdy velmi zajímavé.

V hodinách tělesné výchovy si pro žáky
5. až 9. ročníku paní bakalářka Kateřina
Emmons
připravila
kruhový
trénink
s kondičním cvičením zaměřený na správné
držení těla. Jako profesionální sportovec a
vystudovaný fyzioterapeut dokázala žáky
přesně instruovat ke správnému provedení
jednotlivých cviků.

A co náš ještě čeká? Hodinu dějepisu
povede iniciátor tohoto projektu pan doktor
Roman Havlíček. Při tělesné výchově ukáží
žákům základy první pomoci a obvazovou
techniku zkušení zdravotníci paní Dagmar
Šottová a její syn Radek, náš bývalý žák.
Další výstupy plánujeme, ale zatím nejsou
stoprocentně potvrzeny.
Pozornému čtenáři jistě neujde, že se
do projektu nezapojili jen rodiče žáků, ale
i zástupci široké veřejnosti. Proto tímto
vyzýváme všechny, kteří by se rádi pochlubili svými zajímavými zkušenostmi, aby se
nám neváhali přihlásit.
Všem odvážným rodičům i přátelům
školy velmi děkujeme za jejich výstupy,
které byly ve všech případech opravdu
zdařilé a poučné, troufám si říci, že pro
všechny strany (žáky, učitele i rodiče
samotné)! Tímto projektem jsme zároveň
přilili i pár kapiček do pomyslného poháru
našeho motta: „Buďme rodinnou školou,
kde žák, učitel i rodič táhnou za jeden
provaz,“ – za to jsme velmi rádi.
Za ZŠ Mgr. Monika Dibelková

Tříkrálové koledování v Kozojedech

A proč by se o tyto své zkušenosti nemohli
podělit s dětmi v rámci konkrétních školních
předmětů? Oslovili jsme tedy všechny rodiče
v průběhu rodičovských schůzek s touto nabídkou a mnozí z nich velmi ochotně souhlasili. Projekt probíhal především v týdnu
24. – 28. února, některé výstupy ale byly
realizovány již dříve nebo teprve realizovány
budou – to proto, aby nebyla příliš narušena
běžná výuka a dané téma se co nejvíce
hodilo do daného předmětu.
A jaké konkrétní výstupy už jsme realizovali? Již před Vánoci v rámci pracovních
činností navštívila žáky 1. a 2. třídy pod
vedením paní učitelky Oliveriusové paní
inženýrka Dagmar Siebenbürgerová. Žáci
spolu s ní vyráběli nádherné vánoční skřítky
(viz foto). Hodinu prvouky ve 2. a 3. třídě
odučila paní Veronika Konvalinková, která
si pro žáky připravila velmi pěkné povídání
o chovu a výcviku psů.

Začátkem tohoto roku děti z MŠ opět
jako Tři králové chodily koledovat po
obci Kozojedy. Celý týden od 6. do 10.
1. 2020 jste nás mohli spatřit během
dopolední vycházky v ulicích naší obce.

Její barvité líčení podložené bohatými
osobními zkušenostmi žáky velmi zaujalo. Ošizeni nebyli ani žáci na druhém
stupni. Naši deváťáci s panem inženýrem
Martinem Slachem programovali roboty

Určitě se počet těch, které jsme navštívili, zvedl a je to i vidět na výsledku
našeho koledování. Celkem jsme v obci
Kozojedy vykoledovali 10 195 Kč. Děti
za svoje koledování dostaly mnoho

sladkostí a také nákrčník s logem tříkrálové sbírky.
Také pro ně v únoru byla připravena
Tříkrálová Afterparty v Kralovicích, které
se mohly zúčastnit. Chtěla bych Vám
všem navštíveným moc poděkovat za
milé přijetí a ochotu přispět do Tříkrálové
sbírky.
Za MŠ Kozojedy Mgr. Slavěna Razýmová,
vedoucí učitelka MŠ Kozojedy

Školkový ples

V pátek 24. 1. 2020 se konal v MŠ již
3. školkový ples. Místo kluků a holek se ten
den ve školce sešli samé sličné dámy a
mladí pánové. Všem to moc slušelo.
Po přivítání jsme si nejprve vyzkoušeli,
jak slušně požádat o tanec, dozvěděli se,
co je to promenáda. Také jsme shlédli díl
Etikety od Ladislava Špačka o tom, jak se

na plese chovat. Vše jsme si pak ihned
mohli zkusit. Během dopoledne jsme si
představili a vyzkoušeli si tyto tance –
ploužák, rokenrol, tango, mazurku, polku,
makarenu, kankán a ptačí tanec. Všechny
děti jsme za jejich snahu a výkony pochválili a odměnili výhrou v tombole.
Fotografie ze školkového plesu si můžete prohlédnout na www.kozojedyms.
rajce.net.
Mgr. Slavěna Razýmová

TONDA OBAL VE ŠKOLE
Poslední vyučovací den před jarními
prázdninami, v pátek 28. února, navštívil
naši školu zástupce firmy EKO-KOM
se vzdělávacím programem s názvem
„Tonda Obal na cestách“. Všechny
ročníky se postupně vystřídaly a vyslechly si zajímavou 45minutovou přednášku
o možnostech třídění odpadu, jeho
dalším zpracování a recyklaci.
Žáci se aktivně zapojovali do diskuze
a vyzkoušeli si třídění konkrétních materiálů
a odpadků do nasimulovaných zmenšených
kontejnerů příslušných barev. Sami navrhovali, jak se dá nahradit plast jiným obalovým
materiálem, často díky svým zkušenostem
z rodiny. Uvědomili si důležitost ochrany
životního prostředí a také to, že i oni se mohou správným tříděním odpadu na ochraně
přírody podílet.
Na tuto besedu můžeme navázat brzkou
akcí „Ukliďme Česko“ a požádat děti o pomoc
při sběru odpadků podél silnic a v přírodě.
Mgr. Jana Soukupová

Malá
technická
univerzita
v MŠ
Víte, jak se staví domy a město? Děti ze
školky už to vědí. Vědí to díky Malé technické univerzitě a jednomu z jejích vzdělávacích programů s názvem Stavitel města
a Malý architekt.
Cílem programu je pomocí dětské stavebnice LEGO DUPLO podpořit u dětí
přirozenou hravost a přivést je k technickému uvažování a zájmu o technické obory.
Předškoláci si pod vedením lektorky vystavěli své vlastní městečko. Nechyběly v něm
silnice a všechny důležité stavby jako jsou
hasiči, policie, nemocnice, pošta, škola,
kostel a další stavby.
Všechny tyto budovy vystavěly děti ve
dvojicích pomocí kostek lega. Městečko ve
skupinách zakreslily do mapy. Naučily se

Prvňáci a druháci plavou!

Od letošního února dojíždí 21 žáků 1. a
2. třídy na plavecký výcvik do bazénu ZŠ
Kaznějov.
číst v projektovém plánu a podle něj postavily dům s jednotlivými místnostmi.
Kdo ví, třeba tyto první zkušenosti
s projektováním děti jednou využijí jako
opravdoví projektanti, stavitelé a architekti.
26. 3. 2020 nás čekají další dvě lekce a to
Stavitel mostů a Malý inženýr.
Slavěna Razýmová

Čeká je 10 dvouhodinových lekcí pod
vedením plavčíka. Voda má příjemnou
teplotu, také prostory nových šaten a sprch
jsou dostatečně vytopené. V celém bazénu
děti bezpečně vystačí, proto se také žádné
z nich nebojí. Výuka probíhá formou her a
soutěží, cílem je zvládnout alespoň jeden
plavecký styl.
Kurz je pro děti zcela bezplatný, nájem bazénu a výuku platí naše škola,
náklady na dopravu autobusem jsou
hrazeny z dotace.
Všechny děti se na plavání těší, žáci
starších ročníků jim při odjezdu autobusu
jen tiše závidí.
Hana Oliveriusová

Lyžařský výcvikový
kurz žáků 2. stupně
Letošní kurz proběhl již tradičně v Železné
Rudě. 10. 2. až 14. 2. 2020 vyrazilo 26 žáků na lyže
a snowboard. První den jsme zažili dobrodružnou
cestu mezi vichřicí polámanými stromy, penzion
a město se ocitlo bez elektřiny, vleky nejezdily,
sněhu málo. Nastal prostor pro školení v první pomoci, rizika na horách, mazání lyží, teorie jízdy na
vleku pro začátečníky a pravidla chování na kurzu.
Volné chvíle vyplnily hry a soutěže vědomostní
i zábavní. Druhý den již zkušenější účastníci kurzu
pomáhali instruktorům s výcvikem začátečníků.
Nakonec jsme využili tři dny oba vleky, žáci se
dostatečně vyjezdili, připadl i čerstvý sníh a hory
zalilo slunce. Kdyby si nám Honzík Švejkovský
nezlomil nohu, tak bych mohla říci, že se i letošní
5. lyžařský kurz vydařil a všichni si ho užili.
Eva Doležalová, vedoucí LVK

Sochař Václav Levý

bylo pro další život Václava Levého asi tím
největším štěstím, které ho v životě potkalo. O Václavovi bylo vždy známo, že má
sklon k sochařství. Na svých cestách za
sebou zanechával různé drobné řezby ze
dřeva nebo i figurky, kterými třeba ozdobil
kuchařské výrobky.
Antonín Veith měl zálibu v umění. Tvořili
u něj na zámku významní umělci a do tohoto prostředí se dostal i Václav, který
záhy začal pracovat na sochách ve skalách
kolem Liběchova.

Letošní rok 2020 je velice významným rokem pro naši kulturu a hlavně pro
sochařství. Oslavíme 200 let od narození a
150 let od úmrtí našeho významného vynikajícího sochaře Václava Levého.

Vznikaly tak sochy, které byly dílem
neškoleného sochaře, ale do současné
doby v nich máme krásný přiklad romantického umění té doby. V té době na
Václava začali působit i čeští vlastenci,
od kterých postupně přebíral i náměty ke
své tvorbě. Dílo Václava Levého proslavilo
Liběchov a jeho okolí, a to je dodnes díky
těmto sochám velice navštěvováno turisty.

Tento sochař je naším krajanem. Narodil
se 14. září 1820 v Nebřezinech. Jako
dvouleté dítě se přistěhoval s rodiči do
rodiště svého otce - do Kožlan. Jeho matka
pocházela z Plas.

Václav měl už od dětství výtvarné nadání.
Jako dítě vyřezával dřevěné sošky, z nichž
některé se zachovaly do dnešní doby. Šel se
učit truhlářem, kde měl blízko k vyřezávání.
Osud mu však připravil jinou cestu.

Antonín Veith a jeho panství v Liběchově

V tomto článku nelze shrnout vše tak,
jak by si tento významný umělec zasloužil.
Pokud by někdo měl zájem o další informace o tomto umělci, může se obrátit na
členy Spolku sochaře Václava Levého
v Kožlanech. Je i zajímavostí, že ve spolku
máme potomky rodiny Levých. Konkrétně
po sestře Václava Levého, protože sám
Levý nebyl ženatý a potomky nezanechal.
Václav Levý se dá přiřadit k významným sochařům devatenáctého století
jako byl Ital Antonio Canova nebo dánský
sochař Berthold Thorvaldsen. Václav Levý
nebyl dle mého názoru v naší společnosti
doceněn, jak by si jeho dílo zasloužilo.
O jeho významu svědčí dobové články, dle
kterých se na jeho pohřbu sešlo půl Prahy.
V Kožlanech byla Uměleckou besedou instalována 6 let po jeho smrti pamětní deska
na budově současného muzea.
Při té příležitosti se sešli politici
i významní umělci a spolky ze širokého
okolí i Rakovníka a Prahy. Tisk napsal, že
se na tuto událost dozajista v Kožlanech
nikdy nezapomene a bude vše zapsáno
v kronice města zlatým písmem. Bohužel
se tak nestalo a Václava Levého dnes
neznají mnozí ani v Kožlanech.

Václav Levý, jehož rodina měla
v Kožlanech domek, zde vyrostl a chodil
do školy. Z budovy školy je dnes Muzeum
města Kožlan. Spolku sochaře Václava
Levého se podařilo spolu s městem zajistit v tomto muzeu jednu malou místnost
k poctě Václava Levého.

Dostal se do kláštera v Plzni, kde měl
působit jako kuchař. Odtud přešel do
kláštera ve Lnářích. Další jeho cesta vedla
na zkušenou v kuchařském umění. Shodou
okolnosti se dostal do kuchyně skláře
pana Ferdinanda Ábeleho v Ludwigsthalu
blízko Železné Rudy. Tam se sešel poprvé
s Antonínem Veithem, u kterého potom
našel další působiště.

Levý se po návratu do Čech snažil
i nadále pracovat, ale jeho zdraví bylo
nalomené, a tak ke škodě naší společnosti
vytvořil jen pár posledních děl. Jeho poslední dílo je anděl na hřbitově v Žebráku,
se kterým mu pomáhal jeho žák Josef
Václav Myslbek. Ten později vytvořil např.
sochu sv. Václava na Václavském náměstí
v Praze. Václav Levý zemřel 29. dubna
1870 v Praze.

V životě Václava Levého nastal veliký
obrat, když se ho Antonín Veit a jeho přátelé
rozhodli poslat na studie do Mnichova.
Sochařství vystudoval na Mnichovské
akademii u tehdy významného sochaře
Ludwiga Schwanthalera.
Ze studií se vrátil v roce 1850 do tehdy
porevoluční Prahy. Jeho dosavadní mecenáši
byli pryč. Doba nepřála českému vlastenectví, ke kterému se Václav vždy hlásil.
Po krátkém čase se odebral do Říma,
kde pobýval 12 let. Jeho římský pobyt byl
naplněný úpornou prací, která se podepsala na jeho zdraví. Práce v Římě ho proslavila po celé Evropě, neboť zde pracoval
pro bohatou klientelu s nejzvučnějšími jmény té doby. Nejznámější je jeho Madona na
trůně stvořená pro záhřebského biskupa,
na kterou se do jeho ateliéru přišel podívat
sám tehdejší papež.

Největší pocty se mu asi dostalo
v trvalém ztvárnění jeho podoby a postavy
na zdi průčelí Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích. Na této
zdi vytvořil sochař Mořic Černil osm soch
nejvýznamnějších českých výtvarníků.
Jsou zde zpodobněni například Matyáš
Bernard Braun, Ferdinand Maxmilián
Brokof a Václav Levý, který zastupuje jako
nejvýznamnější sochař devatenácté století.
Tyto sochy byly umístěny na zeď průčelí
hořické školy v 90. letech 19. století.
V letošním roce bude v Nebřezinech
odhalen Václavu Levému památník
a v Kožlanech bude osazena k poctě
Levého Křížová cesta.
Bartoloměj Štěrba

Špatné sousedské vztahy a jak je řešit

Rušení nočního klidu, hustý kouř z komínu,
sousedovy slepice, které vám neustále
přelétávají přes plot a hrabou záhony,
štěkot psa, stínící stromy, padající ovoce na
vaši zahradu, parkování sousedovic auta
před vašimi vraty, hlučné návštěvy… To
je jen pár situací, kvůli kterým vzniká mezi
sousedy zlá krev.

zvolte pro diskuzi nejlépe nějakou neutrální
půdu, ať už kavárnu, restauraci apod.

Jak se říká, sousedy si člověk nevybírá.
S některými vyjdete po dobrém, s jinými
ne. Když se na různé sousedské spory
podíváme z pohledu psychologa, záleží
hodně na povaze daného člověka.

Snažte se neskákat do řeči, nezvyšovat
hlas, argumentujte a umožněte to i sousedovi. Vyslechněte si všechny sousedovy
argumenty a zkuste se na celý problém
podívat také z jeho úhlu pohledu.

Obvykle se lidé zvládnou domluvit na
kompromisu, temperamentnější jedinci
však dokáží z maličkosti udělat velkou aféru. Otázkou je, zda jejich jednání souvisí s
nějakou umanutostí, nebo zda již nejde o
problém psychického rázu.
Jednání se sousedem, který má
řekněme výraznou povahu je velmi těžké.
Klasické metody jako domlouvání a hledání
kompromisů na něj nepůsobí.
Na druhou stranu se mohou minout
účinkem i udání a stížnosti. Těmto lidem
totiž jakýkoliv boj nalévá sílu do žil, možná
ve svém jednání spatřují nějaký vyšší cíl,
nebo jim jde prostě jen o princip? Těžko říct.
Jak tedy sousedské spory nejlépe
vyřešit?
Tuto otázku není s ohledem na
jedinečnost každého případu lehké
zodpovědět. Jakožto psycholog vám mohu
doporučit zejména zachovat klid.

Přece jen, mezi lidmi budete více schopni krotit své emoce než při rozhovoru přes
plot zahrady. Také doporučuji se předem
připravit, zkuste si sepsat v bodech co
vám konkrétně vadí a jak si představujete
řešení, respektive jaké máte požadavky.

Mělo by jít o debatu, jejímž výsledkem
bude oboustranně přijatelný kompromis.
Zkuste vše vnímat ne jako boj, ve kterém
musíte vyhrát, ale jako obchodní transakci,
která má uspokojit obě strany.
Pokud domluva se sousedem není
možná, můžete ho písemně vyzvat, aby
přestal omezovat vaše práva. Jestliže ani
toto nepomůže, doporučuji vyhledat právníka a poradit se s ním o dalších krocích,
které můžete podniknout.
Pakliže se rozhodnete řešit spor soudní
cestou, určitě si sežeňte co nejvíce důkazů
(fotky, video, svědectví, dopisy apod.).
Boj se sousedy je často velmi náročný
časově, finančně, ale i psychicky a musí být
individuálně posuzován případ od případu.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny
Mojra.cz - www.mojra.cz

Pravdou je, že v afektu člověk často jedná zbrkle, řekne a udělá i to, co by s čistou
hlavou neudělal. Základem úspěchu je
nicméně komunikace, a právě na té to často
vázne. Chcete-li se se sousedem domluvit,

Dětský maškarní bál

neprohloupil ten, kdo se vydal se svými
ratolestmi na dětský maškarní bál, který
každoročně pořádá zdejší ZŠ a MŠ
v kulturním domě.
Krátce po 13. hodině byly v promenádě
masek k vidění nejen ověřené modely
(princezny, víly piráti, …), ale také nové
nápady.
Je nutné pochválit hlavně maminky,
že i když je dnes možnost masku objednat přes internet, tak ty zručné a nápadité
vsadily na svou šikovnost a pustily se do
vlastní tvorby. A opravdu, při vyhlašování
deseti nejlepších masek bylo na co koukat!
Od začátku až do sedmnácté hodiny
nás svým hudebním doprovodem provázelo duo Procházka Band a pomocnou
ruku organizátorům podaly ochotné žačky
z druhého stupně.

15. února nebyla venkovní teplota
příznivá pro zimní radovánky a na
zahradničení bylo příliš brzy, proto

Pro soutěživé typy byla připravena
tradiční židličkovaná a neodmyslitelná
tombola.
Mgr. Kateřina Kováříková

Po patnácti letech se na divadelní prkna
vrátil jeden z nejúspěšnějších tuzemských
muzikálů Galileo, a to téměř v původním
obsazení.
Galileo je opřený o silný příběh, ve
kterém diváci najdou lásku, vášně, intriky,
nenávist a romanticky laděný boj jedince
proti společnosti. Dramatický muzikálový
příběh o slavném učenci 17. století je zajímavý netradiční scénografií i výpravnými
kostýmy.
Obec Kozojedy ve spolupráci s městysem
Liblín umožnila milovníkům kultury shlédnutí tohoto muzikálu v pražském divadle
Hybernia dne 16. února letošního roku.
V hlavních rolích se představili Tomáš
Novotný, Dasha, Josef Vojtek, Dušan
Kollár, Mojmír Maděrič, Richard Tesařík a
další.
V díle Janka Ledeckého si diváci
připomněli nelehký život italského astronoma, filosofa a fyzika těsně spjatého
s vědeckou revolucí. Mezi jeho úspěchy
patří vylepšení dalekohledu, rozmanitá
astronomická
pozorování,
první
z Newtonových zákonů pohybu a účinná
podpora Mikuláše Koperníka.
Často je uváděn jako „otec moderní astronomie“, „otec moderní fyziky“ a dokonce
„otec vědy“. Za nedovolené publikování
svých vědeckých názorů byl dvakrát postaven před inkviziční soud a nakonec i odsouzen. Trest žaláře mu byl zmírněn na
domácí vězení, ve kterém byl držen až do
své smrti.
OÚ

Učíme žáky
rozumět financím

23. ledna 2020 proběhl na ZŠ projektový den FINANČNÍ GRAMOTNOST
v režii společnosti Your Chance.
Žáci byli rozděleni do skupin tak, aby
v každé skupině byly děti různého věku
a pohlaví, protože tím vytvářely „rodiny“.
Každá z „rodin“ pak sestavovala svůj
rozpočet domácnosti, hádala se, co
koupit, nekoupit, do čeho investovat, na
čem ušetřit nebo například jak naložit
s finanční rezervou, kterou si vytvořila.
Mnohdy docházelo k zuřivým hádkám mezi jednotlivými členy „rodiny“.
Žáky velmi překvapilo, jak složité je
vyjít s penězi a že si nemohou koupit
vše, co by si přáli.
Takto pochopili, že nemůžou svůj
rozpočet zatížit dalšími výdaji za
půjčky a úvěry jen proto, aby si žili na
„vysoké noze“.
Mgr. Aneta Hercová

Výpis usnesení
z 6. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 25. dubna 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. Účetní závěrka obce za rok 2018
5. Účetní závěrka školy za rok 2018
6. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr

Usnesení č. 101 - ZO schválilo program
dnešního jednání
Usnesení č. 102 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Bc. Píclovou a p. Čecha.
Usnesení č. 103 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání Mgr. Hirta a p.
Vlkovou.
Usnesení č. 104 - ZO schválilo úpravu rozpočtu
č. 1/2019.
Usnesení č. 105 - ZO schválilo účetní závěrku
obce za rok 2018.
Usnesení č. 106 - ZO schválilo účetní závěrku
ZŠ a MŠ Kozojedy, okres Plzeň-sever, p.o. za
rok 2018.
Usnesení č. 107 - ZO schválilo návrh na
rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Kozojedy, okres Plzeň–sever, p.o. za rok
2018.
Usnesení č. 108 - ZO schválilo plánovanou
výstavbu zemního vedení 22kV a 0,4kV a
výstavbu kioskové trafostanice 22/0,4kV
na obecních pozemcích v k. ú. Kozojedy u
Kralovic.
Usnesení č. 109 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na stavbu „Zařízení distribuční
soustavy - podzemní kabelové vedení NN a
VN, 1x betonový stožár typu JB na pozemcích
obce parc. č. 218/6, parc. č. 3486/4, parc. č.
168/1, parc. č. 167/2, parc. č. 149/5, parc. č.
145/5, parc. č. 144/5, parc.č. 141/5, parc. č.
140/6, parc. č. 131/1, parc. č. 126/1, parc. č.
118/1, parc. č. 105/1, parc. č. 3327/10, parc.
č. 3325/4, parc. č. 3329/2 v k.ú. Kozojedy u
Kralovic.
Usnesení č. 110 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na pronájem pozemku p.č. 2526/7
(ostatní plocha) o výměře 481 m2 v k.ú. Kozojedy u Kralovic za cenu minimálně 6,50 Kč/
m2/rok po dobu 5 let.
Usnesení č. 111 - ZO schválilo přijetí dotace
z KÚPK na akci „Oprava místních komunikací
Kozojedy, Břízsko, Lednice“ ve výši 500.000,Kč.
Usnesení č. 112 - ZO schválilo oslovení firem
Eurovia Silba a.s. Plzeň, Froněk spol. s r.o.,
Rakovník a Berger Bohemia a.s., Plzeň na
podání cenové nabídky na akci „Oprava místních komunikací Kozojedy, Břízsko, Lednice“.
Usnesení č. 113 - ZO schválilo členy komise
na otevírání obálek s nabídkovými cenami na
akci „Oprava místních komunikací Kozojedy,
Břízsko, Lednice“ ve složení Mgr. Hirt, Ing.
Fencl a p. Görnerová.
Usnesení č. 114 - ZO schválilo financování
výměny oken a vstupních dveří firmou Oknoplastik Plzeň v budově čp. 31 v Kozojedech

v případě provozování prodejny potravin
firmou COOP Plasy.
Usnesení č. 115 - ZO zamítlo příspěvek na
provoz Linky bezpečí, z.s. ve výši 5.000,-Kč.
Usnesení č. 116 - ZO schválilo přesunutí
100.000,- Kč z rozpočtu na opravy nebytových prostor v obecní budově v Lednici na
opravu místního rozhlasu v obci Kozojedy.
Usnesení č. 117 - ZO schválilo zpevnění plochy
před KD, kdy materiál bude platit obec a
práce nájemce pohostinství.

Výpis usnesení
z 7. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 30. května 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. Závěrečný účet obce Kozojedy
5. Záměry obce
6. Návrh změny územního plánu č.1
7. Výběrové řízení na opravu místních komunikací
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr

Usnesení č. 118 - ZO schválilo program
dnešního jednání.
Usnesení č. 119 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Mgr. Hirta a p. Vlkovou.
Usnesení č. 120 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání Bc. Berana a p.
Ouhrabkovou.
Usnesení č. 121 - ZO schválilo závěrečný účet
obce Kozojedy za rok 2018 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2018, a to bez výhrad.
Usnesení č. 122 - ZO schválilo připomínky
k projektové dokumentaci na výstavbu
zemního vedení 22 kV a 0,4 kV a výstavbě
kioskové trafostanice 22/0,4 kV zpracovávané
firmou MONTPROJEKT a.s.
Usnesení č. 123 - ZO schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a Dohodu o umístění stavby č.
IV-12-0014521/SOBS VB/1 s ČEZ Distribuce
a.s.
Usnesení č. 124 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Kozojedy, PS, parc.
Č. 2926/3,15,16, kNN č. IZ-12-000469/1/VB.
Usnesení č. 125 - ZO schválilo nabytí pozemku
p.č. 30/8 (ostatní plocha) o výměře 500 m2
v k.ú. Kozojedy u Kralovic do vlastnictví obce
Kozojedy bezúplatným převodem od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Usnesení č. 126 - ZO schválilo nákup pozemku
p. č 99/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 284 m2 v k. ú Kozojedy u
Kralovic za odhadní cenu 57,53 Kč za m2.
Usnesení č. 127 - ZO schválilo nákup pozemku
p. č 98 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
o výměře 224 m2 v k. ú Kozojedy u Kralovic
za odhadní cenu 57,53 Kč za m2.
Usnesení č. 128 - ZO schválilo nákup poloviny
pozemku p. č 103/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 138 m2 v k. ú

Kozojedy u Kralovic za odhadní cenu 57,53
Kč za m2.
Usnesení č. 129 - ZO schválilo nákup poloviny
pozemku p. č 103/2 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) o výměře 138 m2 v k. ú Kozojedy u Kralovic za cenu 130,- Kč za m2.
Usnesení č. 130 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na pronájem obecního pozemku p. č.
1029/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
o výměře 197 m2, v k. ú. Břízsko za cenu 6,50
Kč za m2.
Usnesení č. 131 - ZO zamítlo pronájem obecního pozemku p. č. 1001/1 (lesní pozemek)
s podmínkou odstranění stavby.
Usnesení č. 132 - ZO schvaluje oslovit další
dvě firmy o předložení cenové nabídky na
zajištění potřebných podkladů pro změnu
územního plánu.
Usnesení č. 133 - ZO schvaluje firmu Silnice
Chmelíř s.r.o. na akci „Oprava místních komunikací Kozojedy, Břízsko, Lednice“ za cenu
866 307,66 Kč bez DPH.
Usnesení č. 134 - ZO schvaluje firmu SOVTRADIO s.r.o. na rekonstrukci bezdrátového
rozhlasu v obci Kozojedy za cenu 149 677,Kč včetně DPH.
Usnesení č. 135 - ZO schvaluje KP ENDURU
KLUBU v AČR průjezd obecními pozemky
při pořádání Mezinárodního mistrovství ČR
v motocyklové enduro soutěži ve dnech 24. –
25. 8. 2019.
Usnesení č. 136 - ZO schvaluje částku 50 000,Kč na výstavbu pergoly u klubovny SDH v
Lednici
Usnesení č. 137 - ZO schvaluje nezbytně nutné
ořezání větví vzrostlého smrku, které zasahují
ke kotelně a částečně k bytovému domu čp.
2 v Kozojedech. Případné kácení bude provedeno v období vegetačního klidu odbornou
firmou na základě rozhodnutí o kácení, které
vydá místní příslušný úřad.

Výpis usnesení
z 8. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 27. června 2019 od 19:00 hod.
ve společenské místnosti obecní
budovy čp. 21 v Lednici
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu
4. Záměry obce
5. Přidělené dotace obci
6. Informace – stavební lokalita Z4 v Kozojedech
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr
Usnesení č. 138 - ZO schválilo program
dnešního jednání.
Usnesení č. 139 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Bc. Havlovou a p. Ouhrabkovou.
Usnesení č. 140 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání MgA. Jahodovou a
Bc. Píclovou.
Usnesení č. 141 - ZO schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby Kozo-

jedy, PS, parc. č. 2926/3,15,16, kNN č. IZ-12000469/1/VB s ČEZ Distribuce a.s. Podpisem
smlouvy pověřuje paní starostku.
Usnesení č. 142 - ZO zamítlo nákup lesních
pozemků v k. ú. Lednice od soukromých
vlastníků.
Usnesení č. 143 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na prodej pozemku p. č. 50 (ostatní
plocha) o výměře 29 m2 a p. č. 216/7 (ostatní
plocha) o výměře 124 m2 oba v k. ú. Borek
u Kozojed. Prodej se uskuteční za odhadní
cenu a veškeré náklady spojené s prodejem
bude hradit kupující.
Usnesení č. 144 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na prodej pozemku p. č. 1319/2 (ostatní plocha) o výměře 5 m2 a pozemku p. č.
1309/13 (zahrada) o výměře 43 m2 vše v k. ú.
Břízsko. Prodej se uskuteční za odhadní cenu
a veškeré náklady spojené s prodejem bude
hradit kupující.
Usnesení č. 145 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na směnu pozemku p. č. 1309/14
(ostatní plocha) o výměře 6 m2 za pozemek p.
č. 1338 (ostatní plocha) o výměře 31 m2 vše
v k. ú. Břízsko. Vzhledem k rozdílné velikosti
pozemků, bude cena za větší pozemek dorovnána náklady na zajištění směny.
Usnesení č. 146 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na prodej obecního pozemku p. č.
573/5 (ostatní plocha) o výměře 122 m2 v k.ú
Robčice. Prodej se uskuteční za odhadní
cenu a veškeré náklady spojené s prodejem
bude hradit kupující.
Usnesení č. 147 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na prodej pozemků p. č. 573/17
(ostatní plocha) o výměře 13 m2 a p. č. 573/18
(ostatní plocha) o výměře 14 m2. Veškeré
náklady bude hradit kupující a pozemek bude
prodán za cenu odhadu.
Usnesení č. 148 - ZO schválilo revokaci
usnesení č. 131 ze dne 30. 5. 2019.
Usnesení č. 149 - ZO schválilo zveřejnění
záměru na pronájem části lesního pozemku
p.č. 1001/1 v k. ú. Břízsko.
Usnesení č. 150 - ZO schválilo přijetí dotace
ve výši 300 000,- Kč z KÚ PK dotační titul
Odstraňování havarijních stavů a naléhavé
potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 na obnovu vybavení školní jídelny
Usnesení č. 151 - ZO schválilo přijetí dotace ve výši 10 080,- Kč z KÚ PK dotační
titul Zřizování nových oplocenek - ochrana
mladých lesních porostů.
Usnesení č. 152 - ZO schválilo Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 17-1542.8160016ANA
s firmou EUROVIA Silba, a.s. a pověřuje paní
starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 153 - ZO schválilo Variantní studii
odkanalizování obce Kozojedy u Kralovic,
Borek u Kozojed, Břízsko, Robčice, Lednice
od firmy VHS Radnice s.r.o.
Usnesení č. 154 - ZO schválilo nákup cca 20 ti tun písku do Lednice, který se smíchá s již
navezenou zeminou a vše bude sloužit ke
konečné úpravě povrchu místního hřiště.

Výpis usnesení
z 9. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 25. července 2019 od 19:00 hod.
v „Hospůdce u Horů“ v Robčicích
Program :
1. Zahájení, schválení programu
2. Ověření zápisu, volba návrhové komise,
kontrola usnesení
3. Úprava rozpočtu

4. Záměry obce
5. Informace – stavební lokalita Z4 v Kozojedech
6. Zpráva o hospodaření v obecních lesích za 1.
pol. 2019
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr
Usnesení č. 155 - ZO schválilo program
dnešního jednání.
Usnesení č. 156 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání Bc. Píclovou a p. Čecha.
Usnesení č. 157 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání Mgr. Hirta a p.
Berana.
Usnesení č. 158 - ZO schválilo prodej pozemku
p. č. 50 (zastavěná plocha) o výměře 29 m2
a pozemku p. č. 216/7 (ostatní plocha) o
výměře 124 m2 oba v k. ú. Borek u Kozojed. Prodej se uskuteční za cenu odhadu a
veškeré náklady bude hradit kupující.
Usnesení č. 159 - ZO schválilo prodej pozemku
p. č. 1319/2 (ostatní plocha) o výměře 5 m2
a pozemku p. č. 1309/13 (ostatní plocha) o
výměře 43 m2 oba v k. ú. Břízsko. Prodej se
uskuteční za cenu odhadu a veškeré náklady
bude hradit kupující.
Usnesení č. 160 - ZO schválilo směnu pozemku
p.č. 1309/14 (ostatní plocha) o výměře 6 m2
za obecní pozemek 1338 (ostatní plocha) o
výměře 31 m2. Vzhledem k rozdílné velikosti
pozemků, bude cena za větší pozemek dorovnána náklady na zajištění směny.
Usnesení č. 161 - ZO schválilo prodej pozemku
p. č. 573/5 (ostatní plocha) o výměře 122
m2 v k. ú. Robčice. Prodej se uskuteční za
cenu odhadu a veškeré náklady bude hradit
kupující.
Usnesení č. 162 - ZO schválilo prodej pozemku
p. č. 573/17 (ostatní plocha) o výměře 13
m2 a pozemku p. č. 573/18 (ostatní plocha)
o výměře 14 m2 v k. ú. Robčice. Prodej se
uskuteční za cenu odhadu a veškeré náklady
bude hradit kupující.
Usnesení č. 163 - ZO schválilo dostavbu
kamenné podezdívky paní Jílkové, Břízsko
v těsné blízkosti obecního pozemku p. č.
1307 směrem na vytýčený bod v terénu a
dále nezasahovat do obecního pozemku.
Usnesení č. 164 - ZO zamítlo odkup částí
obecních pozemků p. č. 81/5 a 1307 v k. ú.
Břízsko manželům Klimešovým a nařizuje
odstranění kamenné zdi na dotčených
pozemcích.
Usnesení č. 165 – ZO schválilo prodej pozemku
p. č. 99/1 (ostatní plocha) o výměře 284 m2
v k. ú. Kozojedy u Kralovic za cenu 110,- Kč/
m2 .
Usnesení č. 166 – ZO schválilo zveřejnění
záměru na uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-120010906/1 Kozojedy, PS, P.Č. 2926/3, KNN
s ČEZ Distribuce a.s.
Usnesení č. 167 – ZO schválilo zveřejnění
záměru na uzavření nájemní smlouvy na část
obecního pozemku p. č. 3482/48 v k. ú. Kozojedy u Kralovic na kterém je umístěna jímka
k budově čp. 142 – bývalá pošta. Navrhované
nájemné činí 2000,- Kč na rok.
Usnesení č. 168 – ZO schválilo úpravu
hrobového místa č. 187-188 na pohřebišti
v Kozojedech.
Usnesení č. 169 – ZO schválilo uvolnění
částky 40 000,- Kč z rozpočtu obce Kozojedy
na dokončení stání pod kontejnery v obci
Robčice.
Usnesení č. 170 – ZO schválilo uzavření

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce na činnost TJ Sokol Kozojedy
ve výši 40 000,- Kč.
Usnesení č. 171 – ZO schválilo uvolnění
částky z rozpočtu obce na nákup cca 200 t
frézované asfaltové drti sloužící pro opravy
místních komunikací a cest maximálně ve
výši 40 000,- Kč.

Výpis usnesení
z 10. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 12. září 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. Informace – stavební lokalita Z4 v Kozojedech
6. Informace – prodejna COOP
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr
Usnesení č. 172 - ZO schválilo program
dnešního jednání.
Usnesení č. 173 - ZO schválilo ověřovatele
dnešního jednání MgA. Jahodovou a Mgr.
Hirta.
Usnesení č. 174 - ZO schválilo návrhovou
komisi dnešního jednání Bc. Havlovou a
p. Vlkovou.
Usnesení č. 175 - ZO schválilo Smlouvu o
zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IV-12-0010906/1 Kozojedy, PS, P.Č. 2926/3,
KNN s ČEZ Distribuce a.s.
Usnesení č. 176 - ZO schválilo uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku č. 2019/07771
s Českou poštou s.p. Jedná se o pronájem
části obecního pozemku p. č. 3482/48 v k. ú.
Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 177 - ZO schválilo prodej obecního pozemku p.č. 2933/1 v k.ú. Kozojedy u
Kralovic za účelem výstavby rodinného domu
k trvalému bydlení.
Usnesení č. 178 - ZO schválilo prodej obecního pozemku p. č. 2933/4 v k. ú. Kozojedy u
Kralovic za účelem výstavby rodinného domu
typu bungalov, určeného k bydlení.
Usnesení č. 179 - ZO schválilo prodej obecního pozemku p. č. 2933/3 v k. ú. Kozojedy u
Kralovic za účelem výstavby rodinného domu
typu bungalov, určeného k bydlení.
Usnesení č. 180 - ZO schválilo objednané
zhotovení ochranného valu koupaliště v obci
Lednice firmou Eurovia Silba, a.s. Plzeň za
cenu 10 300,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 181 - ZO schválilo objednanou
likvidaci popelnicových boxů v obci Kozojedy
firmou Eurovia Silba, a.s. Plzeň za cenu
16 184,80 Kč bez DPH.
Usnesení č. 182 - ZO schválilo objednanou
opravu živičných povrchů u KD v obci Kozojedy firmou Eurovia Silba, a.s. Plzeň za cenu
174 404,76 Kč bez DPH.
Usnesení č. 183 - ZO schválilo vícepráce na
stavební lokalitě Z4 v obci Kozojedy firmou
Eurovia Silba, a.s. Plzeň za cenu 264 123,94
Kč bez DPH na základě požadavků obce.
Usnesení č. 184 - ZO schválilo pronájem prostor budovy č.p. 31 v Kozojedech firmě COOP
družstvo Plasy, za účelem provozování prodejny potravin a zboží denní potřeby.
Usnesení č. 185 - ZO schválilo Smlouvu o
Pokračování na straně 7

Pokračování ze strany 6
uzavření budoucí smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání včetně ročního nájmu
ve výši 36 000,- Kč + DPH s COOP družstvo
Plasy.
Usnesení č. 186 - ZO schválilo nabytí pozemku
p.č. 573/16 (ostatní plocha) o výměře 30
m2 v k. ú. Robčice zaměřeného GP č.1411071/2019 do soukromého vlastnictví.
Usnesení č. 187 - ZO schválilo žádost o
vybudování vjezdu k soukromému pozemku
st. p. č. 3 v k. ú. Lednice na pozemku obce
Kozojedy p. č. 887/2 (ostatní komunikace).
Usnesení č. 188 - ZO schválilo žádost o
napojení domácí ČOV a o vypouštění
předčištěných odpadních vod do obecní kanalizace obce Kozojedy u čp 31 v Lednici.
Usnesení č. 189 - ZO schválilo žádost Základní
školy a Mateřské školy Kozojedy, okres Plzeňsever, p.o. o udělení výjimky z nejnižšího
počtu žáků ve třídě a tuto výjimku schvaluje
podle §23 odst. 3 a 4 zákona 561/2004 Sb,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
na školní rok 2019/2020.
Usnesení č. 190 - ZO schválilo firmu pana Vlka,
Kozojedy na dodávku a montáž vybavení
kuchyně školní jídelny za cenu 391 100,- Kč
bez DPH a pověřuje paní starostku podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 191 - ZO schválilo cenovou nabídku obce na nákup pozemků od soukromého vlastníka. Za pozemky p.č. 102/1 o
výměře 316 m2, 152/6 o výměře 127 m2 a
152/1 o výměře 126 m2 částku 110,- Kč/m2 a
za pozemky p.č. 160 o výměře 78 m2 a 152/5
o výměře 175 m2 částku 60,- Kč/m2.

Výpis usnesení
z 11. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 24. října 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. Odpadové hospodářství v roce 2020
6. ZŠ a MŠ Kozojedy - informace
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr

Usnesení č. 192 - ZO schvaluje program
dnešního jednání
Usnesení č. 193 - ZO schvaluje ověřovatele
dnešního jednání Bc. Píclovou a Bc. Havlovou
Usnesení č. 194 - ZO schvaluje návrhovou
komisi dnešního jednání p. Čecha a p. Oliveriuse.
Usnesení č. 195 - ZO schvaluje pronájem
pozemku 1029/3 (ostatní plocha) o výměře
197 m2 v k. ú. Břízsko za 6,50 Kč za m2/
rok a pronájem části pozemku 1001/1 (lesní
pozemek) o výměře 51 m2 v k. ú. Břízsko za
20,- Kč za m2/rok.
Usnesení č. 196 - ZO schvaluje přijetí darovaného pozemku p. č. 2935/4 o výměře 101
m2 v k. ú. Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 197 - ZO schvaluje přijetí darovaného pozemku p. č. 2943/2 o výměře 229
m2 v k. ú. Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 198 - ZO schvaluje zveřejnění
záměru na směnu soukromých pozemků p. č.

2926/18 o výměře 11 m2 (ostatní plocha) a p.
č. 2933/7 o výměře 10 m2 (ostatní plocha) za
pozemky ve vlastnictví obce p. č. 2926/21 o
výměře 8 m2 (zahrada), p. č. 2933 o výměře
5 m2 (zahrada), p. č. 3527/6 o výměře 5
m2 (zahrada) a p. č. 3527/7 o výměře 4 m2
(zahrada) vše v k. ú. Kozojedy u Kralovic
v lokalitě Z4 na základě geometrického plánu
č. 445-125/2019.
Usnesení č. 199 - ZO schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 2926/15 o výměře 792
m2 v k. ú. Kozojedy u Kralovic na stavební
lokalitě Z4.
Usnesení č. 200 - ZO schvaluje Dodatek č. 14
ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství ze dne 30. 10. 2006 a
pověřuje paní starostku jeho podpisem.
Usnesení č. 201 - ZO schvaluje uzavření
Smlouvy o poskytnutí služeb s firmou Libor
Černohlávek, IČO 16539184, 285 33 Církvice,
ohledně zpětného odběru použitého rostlinného oleje a pověřuje paní starostku jejím
podpisem.
Usnesení č. 202 - ZO schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru
použitého rostlinného oleje s firmou Libor
Černohlávek, IČO 16539184, 285 33 Církvice
a pověřuje paní starostku jeho podpisem.
Usnesení č. 203 - ZO schvaluje podání žádosti
o evropskou dotaci na rekonstrukci zařízení
a vybavení ZŠ a MŠ Kozojedy z dotačního
programu MAS Světovina.
Usnesení č. 204 - ZO schvaluje nákup 2 ks
akumulačních kamen do budovy vyššího
stupně základní školy z důvodu poruchy
kamen stávajících za celkovou cenu cca
30 000,- Kč.
Usnesení č. 205 - ZO schvaluje žádost o
zrušení urnových hrobových míst č. U350 a č.
U354 na veřejném pohřebišti v Kozojedech.
Usnesení č. 206 - ZO schvaluje žádost o
pronájem urnového hrobového místa na
pohřebišti Břízsko – Robčice.
Usnesení č. 207 - ZO schvaluje vyřazení
žacího stroje Starjet AJ 10218 z majetku obce
z důvodu nulové zůstatkové ceny. Žací stroj
bude bezúplatně převeden na TJ Sokol Kozojedy, aby jej TJ mohla i nadála využívat.
Usnesení č. 208 - ZO schvaluje uvolnění paní
starostky pro výkon své funkce ze zaměstnání
s platností od 1. 1. 2020.
Usnesení č. 209 - ZO schvaluje aktualizovaný
plán společných zařízení v rámci KoPÚ pro k.
ú. Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 210 - ZO schvaluje nákup 1 ks
akumulačních kamen do budovy prodejny
COOP za cenu cca 17 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 211 - ZO zamítá nabídku realitní
kanceláře M&M reality na vizualizaci domu
na stavebním pozemku v lokalitě Z4 v k. ú.
Kozojedy u Kralovic.

Výpis usnesení
z 12. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kozojedy,
které se konalo
ve čtvrtek 21. listopadu 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. Příprava rozpočtu obce na rok 2020
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce
na r. 2021-2022

7. Územní plán obce
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
Usnesení č. 212 - ZO schvaluje program
dnešního jednání.
Usnesení č. 213 - ZO schvaluje ověřovatele
dnešního jednání p. Vlkovou a p. Ouhrabkovou.
Usnesení č. 214 - ZO schvaluje návrhovou
komisi dnešního jednání Mgr. Hirta a Bc.
Berana.
Usnesení č. 215 - ZO schvaluje směnu soukromých pozemků p. č. 2926/18 o výměře 11
m2 (ostatní plocha) a p. č. 2933/7 o výměře 10
m2 (ostatní plocha) za pozemky ve vlastnictví
obce p. č. 2926/21 o výměře 8 m2 (zahrada), p. č. 2933 o výměře 5 m2 (zahrada),
p. č. 3527/6 o výměře 5 m2 (zahrada) a p. č.
3527/7 o výměře 4 m2 (zahrada) vše v k. ú.
Kozojedy u Kralovic.
Usnesení č. 216 - ZO schvaluje zveřejnění
záměru na uzavření Smlouvy o zemědělském
pachtu č. 64/2019 se ZS Kozojedy a.s.
Usnesení č. 217 - ZO schvaluje návrh rozpočtu
obce na rok 2020.
Usnesení č. 218 - ZO schvaluje návrh rozpočtu
Základní školy a mateřské školy Kozojedy,
okres Plzeň–sever, p. o. na rok 2020.
Usnesení č. 219 - ZO schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu obce Kozojedy na r.
2021–2022.
Usnesení č. 220 - ZO schvaluje pořízení Změny
č. 1 Územního plánu obce Kozojedy - Kozojedy, Borek, Břízsko, Robčice, Lednice.
Usnesení č. 221 - ZO schvaluje zapracování
prvého požadavku do Změny č. 1 Územního
plánu obce Kozojedy – Kozojedy, Borek,
Břízsko, Robčice, Lednice.
Usnesení č. 222 - ZO zamítá zapracování
druhého požadavku do Změny č. 1 Územního
plánu obce Kozojedy – Kozojedy, Borek,
Břízsko, Robčice, Lednice.
Usnesení č. 223 - ZO schvaluje pořizovatele
Změny č. 1 Územního plánu obce Kozojedy
– Kozojedy, Borek, Břízsko, Robčice, Lednice
Odbor regionálního rozvoje a územního plánu
MěÚ Kralovice.
Usnesení č. 224 - ZO schvaluje starostku obce
Dagmar Přibylovou jako kontaktní osobu
při pořízení Změny č. 1 Územního plánu
obce Kozojedy – Kozojedy, Borek, Břízsko,
Robčice, Lednice.
Usnesení č. 225 - ZO schvaluje zhotovitele
Změny č. 1 Územního plánu obce Kozojedy
– Kozojedy, Borek, Břízsko, Robčice, Lednice
firmu KB Král, s.r.o.
Usnesení č. 226 - ZO schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání
s firmou COOP družstvo Plasy a pověřuje
paní starostku jejím podpisem.
Usnesení č. 227 - ZO schvaluje zhotovení zadních dveří do prodejny COOP v Kozojedech
firmou Oknoplastik s.r.o za cenu 24 766,28 Kč
včetně DPH.
Usnesení č. 228 - ZO schvaluje přijetí dotaze
z dotačního titulu KÚ PK Podpora vybavení
ordinací lékařů zajišťujících primární ambulantní zdravotní péči v Plzeňském kraji
informačními technologiemi 2019 na vybavení
ordinace praktického lékaře v Kozojedech,
čp.100.
Usnesení č. 229 - ZO schvaluje podání žádosti
o dotaci pro ZŠ a MŠ Kozojedy z MMR ČR
v IROP Výzva č. 46 Infrastruktura základních
škol.
Usnesení č. 230 - ZO schvaluje Plán inventur
obce Kozojedy za rok 2019.

Vážení spoluobčané,

v současné nelehké situaci, kdy musíme
čelit epidemii zvané „koronavirus“, bych
k vám ráda touto cestou pronesla pár slov.
Přestože přímo v našich obcích nemáme
zatím potvrzený žádný případ onemocnění
– anebo právě proto – je potřeba opravdu
důsledně dodržovat veškerá doporučení
stanovená vládou ČR.
Musíme myslet na zdraví nejen nás samotných, ale i na zdraví našich spoluobčanů, zejména seniorů, kteří jsou touto nemocí
nejvíce ohroženi.
Proto Vás všechny vyzývám, noste roušky nebo jiné vhodné zakrytí nosu a úst na
veřejnosti, zbytečně se neshromažďujte,
dodržujte osobní hygienu, při nákupech
v našich obchodech dodržujte bezpečné
vzdálenosti a respektujte, že prodejci v menších prodejnách potravin a drogerie mají nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby
při prodeji upřednostnili.
Dále prosím respektujte vyhrazené časy
pro nákupy osob nad 65 let od 8:00 do 10:00
hodin v obchodech s prodejní plochou větší
než 500 m2, v tomto čase mohou nakupovat
i osoby, které zajišťují nezbytný doprovod

seniorů, dále obyvatelé, kteří jsou držiteli
průkazu ZTP/P starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu a zaměstnanců
nebo osob v obdobném poměru k zařízení
poskytujících pečovatelskou službu. Snažte
se být ve všech směrech ohleduplní, opatrní
a zodpovědní.
Pokud někdo z Vás seniorů potřebuje jakoukoliv pomoc např. při obstarávání potravin, léků či jiných životně důležitých potřeb,
neváhejte se obrátit na obecní úřad na tel.
číslo 377 464 325, či přímo na moji osobu
- mobil: 604 259 858, rádi Vám pomůžeme.
V omezeném množství nabízíme i doma ušité roušky.
Sledujte prosím sdělovací a informační prostředky, neboť opatření se neustále
mění a upřesňují. Respektujte veškeré pokyny, abychom vlastním přispěním pomohli
k uklidnění a vyřešení mimořádné situace.
Děkuji těm, kteří v současné době pracují
a pomáhají lidem kolem sebe.
Přeji nám všem, abychom tuto situaci ve
zdraví zvládli a mohli se opět vrátit do běžného života.
Dagmar Přibylová, starostka obce

DOPORUČENÍ PRO OBČANY

● Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfikujte ruce prostředky na
bázi alkoholu.
● Nedotýkejte se očí, nosu a pusy.
● Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy do jednorázového kapesníku, který
následně zahoďte. Pokud kapesník nemáte, použijte alespoň rukáv.
● Pokud máte respirační obtíže, noste roušku a umyjte si ruce po
každém jejím sundání.
● Na veřejnosti noste roušku vždy.
● Nezapomínejte jednorázové roušky bezpečně odstranit vždy po
každém nošení.
● Bavlněné roušky je možné použít vícekrát, ale je potřeba je po
každém použití sterilizovat (vyprat nejméně na 60 °C nebo vyvařit,
vyžehlit z obou stran).

SVOZ
VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU

kontejnery na svoz velkoobjemového
odpadu budou přistaveny do obcí
Kozojedy
(u KD a u pošty) a Lednice
v pátek 17. dubna a odvezeny budou
v pondělí 20. Dubna 2020
a
do obcí Borek, Břízsko a Robčice
budou přistaveny
v pátek 24. dubna a odvezeny budou
v pondělí 27. Dubna 2020

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.)

Státní zdravotní ústav
vydal doporučení pro nakládání
s použitými ochrannými pomůckami
v době koronavirové pandemie.
Jak nakládat s rouškami
v domácnostech bez potvrzených
nakažených nemocí COVID-19

● Použité roušky vložte do plastového
pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm,
zavažte a povrch pytle dezinfikujte.
Pokud použijete tenčí materiál, je
potřeba dát dva pytle a dezinfikovat
vnější.

● Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně
dobře zavázané.

● Bavlněné roušky se doporučuje měnit nejlépe po dvou hodinách,
kdy dochází k jejich zvlhčení, a tím ztrácí účinnost.

● Takto zabezpečený odpad vhoďte

● Pokud používáte respirátor, sledujte vždy na návodu, jak dlouho jej
můžete nosit, zpravidla to nebývá déle než osm hodin.

● V žádném případě neodkládejte tyto

● Všechny použité ochranné prostředky je důležité likvidovat
bezpečně, neodhazovat volně, ale dát do pytle, zavázat a odnést
do směsného komunálního odpadu.
Obecní úřad

● Po manipulaci s odpady je vždy nutné

pouze a jen do černé popelnice (na
směsný komunální odpad).

zavázané pytle mimo kontejnery,
abyste neohrozili zdraví pracovníků
svozových společností.
umývat si ruce mýdlem a vodou.

