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ZDARMA

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
polovina roku je již opět za námi, děti mají
vytoužené prázdniny a pro nás ostatní je tu čas
dovolených. Pro to bych Vám všem chtěl
popřát pohodové prožití dovolenkových dní, ať
už
míříte
kamkoliv
za
zaslouženým
odpočinkem. Myslím, že milovníci léta se letos
nabaží tepla do sytosti, neboť vlna veder, které
panují je pro ně tím pravým. S vysokými
teplotami a současným nedostatkem srážek,
jsou zde i rizika spojená se vznikem požárů,
proto prosím všechny buďme opatrní
s jakýmkoli rozděláváním ohňů či manipulací
s čímkoli co jej může způsobit. Ruku v ruce
s tímto je potřeba dbát na to, aby se neplýtvalo
s vodou více než je nezbytné. Doufám, že se
počasí umoudří a uštědří nám i nějaký ten
propršený letní den. Přeji Vám všem příjemný
zbytek léta a dostatek dobré nálady.
Jiří Jukl, starosta obce

energie a potraviny na tom jsou mnohdy ještě
hůře a vidina snížení daní, zlevnění nezbytného
pro každodenní život je v nedohlednu. Ono
to nevšímání si věcí kolem nás má své důsledky
a dopady. Pokud volíme strany, které podporují
jen několik bohatých, kteří si myslí, že jsou
vyvoleni, anebo si řeknete já nevolím nikoho,
protož k volbám nechodím, tak vy je vlastně
volíte také. Důsledky jsou však nedozírné
a netýká se to pouze nás, ale především našich
dětí a vnoučat, kteří budou toto naše počínání
a nerozhodnost pociťovat nejvíce.

KULTURA
Vážení spoluobčané,
nastalo nám krásné letní období, mnozí mají po
pandemické odluce naplánovánu dovolenou,
pro děti jsou zamluveny dětské tábory a další
akce, které se nemohly donedávna uskutečnit.
Všichni se snaží pečovat o svoji zahrádku, starají
se o kytičky, pěstují ovoce a zeleninu, a hlavně
se dle možností snaží odpočívat a načerpat tolik
vzácného sluníčka.
Začíná nám období kdy se v Horních
Kozolupech slavilo posvícení 29.6. na sv. Petra
a Pavla. Tradicí bývala i každoroční srpnová
pouť Pany Marie Bolestné ve Slavicích.
Nacházíme se ve velmi složité době. Mnohdy
to vypadá, že se vůbec nic neděje, všichni si žijí
své životy, tak jak si naplánovali a zařídili.
Většina lidí žije stylem „nebudu si nikoho
všímat o nic se nebudu zajímat“, pak se mi
nemůže nic stát a budu se mít doře. Ale
najednou začínáme pociťovat, že pohonné
hmoty stojí téměř 50 Kč. Plyn, elektrická

Dnes bychom se měli zamyslet jak šel čas,
a proto se podíváme malinko do minulosti.
Z historického hlediska Horní Kozolupy jsou
poprvé zmiňovány v roce 1237. Nejvýznamnější
památkou býval kostel sv. Petra a Pavla.
V 16. a 17. století byl jediným farním kostelem
na cebivském panství. Bohužel při dvou
požárech v roce 1947 byly zbytky fary a kostela
zbořeny.
Slavice, dříve Mariafels – svatá Mariina skála,
jsou poprvé zmíněny v roce 1329. Nad
Slavicemi stojí vlevo od silnice kaple Bolestné
Panny Marie z roku 1822. Dále v prostoru

hřbitova ve Slavicích je kostel Svatého Vavřince.
První zmínka o Strahovu se objevuje v roce
1379. Osada Očín je zmiňována v roce 1237.
Zmínku o Vlčkovu máme v roce 1838, dřívější
název Velczka. Osada Silniční domky existovala
již v roce 1838. Samota Liběvice je pozůstatkem
vsi zaniklé za válek v 15. století.

Nahlédnutím do původce archivního souboru
(původcem archivního souboru jsou Místní
správní komise MSK Horní Kozolupy a Místní
národní výbor MNV Horní Kozolupy, které
vykonávaly správu obce mezi rokem 1945
a 30. červnem 1980). Obec Horní Kozolupy
patřila od r. 1945 do konce ledna r. 1949
do politického okresu Planá.
Místní správní komise měly mít 3 až 6
jmenovaných členů, rovněž předseda místní
správní komise byl jmenován, nikoliv volen.
Ve smyslu výše uvedených předpisů byla snad
již v průběhu r. 1945 v Horních Kozolupech
jmenována místní správní komise, jíž předsedal
komunista Jan Vilím. Dalšími členy se stali:
komunista Jiří Delatinčuk, lidovci František Jirsa
a Josef Hrubý jako školský referent, František
Petřina jako místopředseda, Arnošt Smetana
a Jaroslav Smetana za národní socialisty

a Michal Halajka a Ludvík Hospaska za sociální
demokraty.
Složení
prvního
orgánu
reprezentujícího dosídlené občany tedy bylo
stranicky pestré.
Na základě prvních poválečných voleb byl
28. července 1946 do čela zastupitelů postaven
komunista Jiří Delatinčuk. Rolník František
Petřina zaujal post místopředsedy, Prokop
Horký působil jako stavební referent, Ludvík
Hospaska jako zásobovací referent, Josef Hrubý
měl na starosti školství, Jan Komrska
bezpečnostní věci a Jaroslav Smetana zajišťoval
finanční záležitosti. Členy MNV byli zvoleni i Jan
Pojer, Václav Polanský, František Ruth
a Stanislav Sak. Dne 12. června 1947 složil slib
ještě Matěj Kyznar. Následně došlo z blíže
neznámých důvodů k několika změnám
a v r. 1948 byla situace ohledně rozdělení funkcí
ve 12členném již zcela komunistickém
zastupitelstvu následující: předseda Jiří
Delatinčuk, místopředseda Jan Pojer, jednatel
Josef Mareš, zásobovací referent Ludvík
Hospaska, osvětový referent Svatopluk Kubát,
členové: Václav Rezek, Jan Fanfule, Matěj
Kyznar, Antonín Kohoutek, František Ruth,
František Bízek a Jan Komrska. Na konci r. 1948
ve finanční komisi zasedali členové MNV Matěj
Kyznar, Antonín Kohoutek a Josef Dlouhý, jako
nečlenové: František Teplý, František Petřina
a Arnošt Smetana.
Horní Kozolupy se od 1. ledna 1949 staly
součástí nově vymezeného Kraje Plzeňského
a jsou začleněny do vzniklého okresu Stříbro.
21. května jsou 1950 schváleni: Arnošt
Smetana (předseda), František Danihelka
(místopředseda a zemědělský referent), Josef
Dlouhý (člen rady), František Jirsa (člen rady),
Marie Pojerová, Jiří Liška, Růžena Horká, Marie
Bautkinová, Josef Veselý, František Petřina, Jiří
Delatinčuk, František Stein a Matěj Kyznar.
Od 26. června 1950 se členy MNV stali
Jan Pojer, František Teplý a Antonín Kohoutek.
Ke dni 24. dubnu 1951 se mezi členy MNV
zařadili Jan Vilím a snad současně s ním
Stanislav Sak. Na jaká místa, případně místo
koho 4 byli zvoleni, nelze pro nedostatek
pramenů
zrekonstruovat.
Na
schůzi

uskutečněné 23. listopadu 1951 pak byli
jmenováni referenti a referentky: Jan Vilím jako
plánovací, Antonín Vondra jako finanční, Marie
Bautkinová jako školská, Marie Pojerová jako
zdravotní a Růžena Horká jako zásobovací.
V r. 1952 došlo ve složení MNV ke změnám,
neboť se nejprve odstěhoval učitel Jiří Liška.
Ke konci dubna pak ve funkcích skončili rovněž
kvůli odstěhování Marie Pojerová, toho času
bezpečnostní referentka, na jejíž místo
nastoupila Růžena Horká, dále tělovýchovný
referent Josef Mareš, jehož pozici zaujal Josef
Petřina a finanční referent Josef Veselý, který
uvolnil funkci Josefu Steinovi. Technický
referent Matěj Kyznar zemřel a byl nahrazen
Václavem Rezkem. V témže roce se členkou
MNV stala Marie Marešová.
Volební období bylo stanoveno na tři roky.
Pro volby v Horních Kozolupech byla dle

dochovaných zápisů obvodní volební komise
o registraci kandidátů připravena kandidátka ve
složení: Arnošt Smetana, Václav Vilím, František
Danihelka, Gustav Záluský, Josef Dlouhý, Jan
Štádler, Václav Vilím, Jiří Delitenčuk, Josef Stein,
Jaroslav Svoboda, Jan Pojer, Josef Petřina,
Antonín Kohoutek a Jan Veselý. I při absenci

potvrzujících dokumentů lze s velkou mírou
pravděpodobnosti odhadovat, že navržení
kandidáti byli zvoleni a vytvořili pro další
volební období MNV pod 5 vedením předsedy
Josefa Dlouhého. Následující volby se konaly
dne 19. května 1957.
Po volbách konaných na jaře r. 1957 složili
zvolení poslanci 27. května tohoto roku sliby
a MNV nadále pracoval ve složení: předseda
František Stein, tajemník František Pavlík,
členové : František Petřina, Václav Mareš,
Václav Vilím, Josef Cabálek, Václav Rezek, Marie
Hanzlíková a Anežka Kyznarová.
Další volby do MNV se konaly na území
celého státu dne 12. června 1960 podle nového
územního uspořádání. V souladu se zákonem
č. 39/1960 Sb., o volbách do národních výborů,
byli do národních výborů poprvé voleni
poslanci (dříve členové) a volební období bylo
prodlouženo z původních tří na čtyři roky.
Následující čtyřleté volební období pak
v Horních Kozolupech fungoval 12členný MNV
ve složení: František Stein, František Pavlík,
František Petřina, František Máša, Václav Šíp,
Václav Mareš, Václav Rezek, Václav Vilím, Jiří
Delatinčuk, Karel Bednář, Anežka Kyznarová
a Marie Hanzlíková. V čele obce stanul jako
nový předseda Jiří Delatinčuk. Místo tajemníka
za Františka Pavlíka převzal Václav Šíp. Radu
dále tvořili František Petřina a František Máša.
V průběhu zasedání rady dne 16. srpna 1960
došlo na volbu komisí. V čele trestní komise
stanul Václav Šíp, členskou základnu tvořili
Václav Rezek, Marie Petřinová, Stanislav Sak
a Václav Mareš. Současně byla jmenována
komise pro místní bezpečnost, jíž vedl Jan Pojer.
Členy se stali Ladislav Svoboda a Josef Petřina
z čp. 27. V průběhu následujících let došlo ke
změnám na postu tajemníka. Nejprve za
Václava Šípa nastoupil 7. září 1961 jako
tajemník František Stein, dosavadní radní
a předseda finanční komise. Ten však na
podzim r. 1962 rezignoval z důvodu
odstěhování z obce a tajemníkem byl následně
schválen František Máša. Za něj pak do rady
MNV nastoupil Václav Vilím.

Předsedou MNV byl následně zvolen Jaroslav
Kolesa a tajemníkem Václav Šíp. Nový předseda
stál v čele obce neznámo jak dlouho.
V dochovaných dokumentech je však od 16.
května 1968 uváděn jako předseda Jindřich
Londa, který za blíže nespecifikovaných
okolností Jaroslava Kolesu nahradil neznámo
kdy před výše zmiňovaným datem.

Zároveň došlo k reorganizaci krajů a
sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje
vznikl kraj Západočeský. Obec přešla pod
matriční úřad ve Stříbře. Na zasedání rady MNV
byly 16. srpna 1960 zvoleny komise: - trestní
předseda: Václav Šíp, členové: Václav Rezek,
Marie Petřinová, Stanislav Sak, Václav Mareš
(náhradníci: Anežka Kyznarová, Václav Mareš) bezpečnostní předseda: Jan Pojer, členové:
Ladislav Svoboda, Josef Petřina (náhradník:
Antonín Vondra) V 1. polovině 60. let došlo
na rozšíření obce o osady, někdejší samostatné
obce, a sice Očín od 1. 7. 1963 a od 1. 1. 1964
pak Slavice a Strahov. Zvětšení správního
obvodu MNV mělo v červnu 1964 za následek
volby, které zohlednily tuto skutečnost. Nově
zvolených poslanců za obec včetně osad bylo
21: Michal Halajko, František Havlíček, Josef
Hlaváč, Jaroslav Kolesa, Miloslav Končel,
Jindřich Londa, Josef Petřina, Václav Mareš,
František Plášil, Václav Rezek, Hana Rumlerová,
Karel Ředina, Stanislav Sak, Josef Stein, Jaroslav
Svoboda, František Vávra, Václav Vilím, Josef
Voska, Václav Vrkoč, Stanislav Wurm, František
Zevel.

Z podzimních voleb realizovaných ve dnech 26.
a 27. listopadu 1971 bylo pro správu obce
zvoleno 12 poslanců a MNV pracoval ve složení:
Karel Lindauer, Jindřich Londa (tajemník),
František Plášil, Marie Marešová, Jiří Vlček,
Michal Harvila (člen KOVP), Jan Uhlík, Václav
Vrkoč, Josef Petřina (předseda MNV), Milena
Vilímová, Josef Vozka (předseda zemědělské
komise) a Jaroslav Kohout. Rozdělení ostatních
funkcí nelze pro nedostatek dokumentů
zrekonstruovat. Po listopadových volbách
v r. 1976 proběhla dne 17. listopadu ustavující
schůze
15členného
národního
výboru
ve složení: Jaroslav Kohout, Jiří Vlček, František
Havlíček, Jindřich Londa, Josef Petřina, Milena
Vilímová, Karel Lindauer, Václav Rezek, Josef
Voldřich, Josef Vozka, František Plášil, František
Podráský, Bohuslav Oliberius, Věra Gengelová

a Jaroslav Kolesa. Jako staronový předseda byl
schválen Josef Petřina, o funkčním zařazení
poslanců nejsou k dispozici potřebné
dokumenty. V rámci dalších územních změn
obcí v okrese Tachov se v roce 1979 začala
projednávat mj. i otázka sloučení obce Horní
Kozolupy s obcí Cebiv. Integrace byla schválena
usnesením plenárního zasedání ONV v Tachově
ze dne 27. června 1980. Od 1. července 1980
byly Horní Kozolupy včetně osad sloučeny
s obcí Cebiv, pro kterou byl stanoven název
Cebiv a Horní Kozolupy se staly její osadou
a jejich zájmy od té doby hájil občanský výbor,
případně
ze
vsi
zvolení
poslanci.
Dne 24.11.1990 došlo k opětovnému
osamostatnění Horních Kozolup včetně jejich
původních osad (dnes místních částí). Některé
podklady se nepodařilo dohledat do důsledku,
proto jsou ještě některá období předmětem
hledání a postupného doplňování. Po doplnění
bílých míst v naší historii vás budeme
samozřejmě informovat.

mnozí myslitelé a politici si historii upraví podle
svých, nebo podle něčích představ a budou se
snažit působit především na mládež , studenty
a na děti školou poviné.
Abychom se jen neškaredili a neviděli svět
pesimistickým pohledem, tak na závěr pár
zamyšlení, aforismů, nebo snad i citátů. Jako
např. jedna z nejlepších rad je - nebrát kritiku
od někoho, za kterým by si nikdy nešel pro
radu. Také, že pomluvy vymýšlí závistivci, šíří je
blbci a věří jim idioti. Dále měj rád sebe,
protože jsi to ty, s kým žiješ celý svůj život.
Všichni by měli myslet na to, že co zaseješ, to
také sklidíš. Co sám dáváš, to také dostáváš. Co
vidíš na druhých, to je odrazem tebe. Pamatuj,
že život je ozvěna. Vždy se všechno každému
vrátí.
Všem přeji klidné a úspěšné proplouvání
životem a pohodové odpočinkové léto. Pro
všechny především zdraví svoje, svých rodin a
všech svých blízkých.
Karel Niederhafner, zastupitel

Akce pro děti „Hurá prázdniny“:
V sobotu 25.6.2022 proběhla ve Slavicích na
návsi akce pro děti s názvem „Hurá prázdniny“.
Děti se rozloučily se školním rokem a navnadily
se na začínající prázdniny. Počasí nám přálo
(pršet začalo, až když se končilo ☺) a tak si děti
užili obří nafukovací skluzavku, malování na
obličej, opékání buřtíků a spoustu soutěží
o drobné ceny. Skákalo se v pytli a přes
švihadlo, kreslilo křídami, chytali rybičky,
házelo se míčkem a kruhy na cíl. Všichni si den
náramně užili a prázdniny mohou začít.
za SPOZ Lenka Rezková

Oblast historie je velmi zajímavá, ale musí
být doložena relevantními historickými fakty.
Historii si musíme opakovat a osvojovat,
protože v opačném případě se může stát, že

SDH STRAHOV
Vážení přátelé a čtenáři zpravodaje, dovolte
mi krátkým článkem Vás informovat o činnosti
sboru ve Strahově. Jak už tomu, tak bývá
30. dubna jsme již tradičně stavěli na návsi
Májku. Sešlo se nás opravdu hodně i z řad
občanů a kamarádů. Každý přidal ruku k dílu
a společnými silami se zadařilo. Májka byla
během chvíle postavena. Rozdělali jsme oheň,

opekli si buřtíky a bavili se do nočních hodin.
Na začátku června proběhlo její ,,slavnostní“
pokácení, u kterého jsme se opět sešli
v hojném počtu. Při této příležitosti jsme se
rozhodli, že vypomůžeme obci, a tu naší
vesničku si zvelebíme v rámci brigády. A tak
naše technika vyjela. Traktůrky, křovinořezy,
sekačky, hrábě, košťata i lopaty. Sekalo se
a uklízelo. Odpoledne práce, večer zábava a
posezení s přáteli. Vždy se snažíme oslovit
všechny obyvatele i chataře a chalupáře,
aby se k nám přidali. Nejen na zábavu, ale i na
práci. Vždyť ve Strahově žijeme nebo
pobýváme a chceme, aby to u nás vypadalo
hezky. Nezáleží na tom, jestli zde máme trvalé
bydliště, jestli sem jezdíme k rodičům, na chatu
či chalupu. Jsme malá obec a jaké si to uděláme
takové to budeme mít, zaleží to na nás.
Doufám, že se společně opět brzy setkáme.
Chtěl bych poděkovat i Obecnímu úřadu
v Horních Kozolupech za podporu a vstřícnost.
Přeji Vám krásné léto a pohodové dny zalité
sluncem.
Za SDH Strahov Petr Janota
Stavění Májky 30.4.2022

Kácení Májky a brigáda 4.6.2022

TIPY LÁDI PLÁŠILA
Začala nám sezóna zavařování, tak tady máte
pár tipů:
Domácí kečup (rozpis na 6 sklenic, cca 500ml)
- 1 kg cibule
- 4 kg rajčat
- 300 ml octa
- 300 g krupicového cukru
- sůl
- 6 kuliček nového koření
- 3 lžíce hořčičného semínka
Cibuli oloupeme a nakrájíme ji nadrobno.
Rajčata omyjeme a nakrájíme na kostky. Obojí
vložíme do velkého kastrolu, přivedeme k varu
a krátce podusíme.
Ochutíme octem, cukrem a solí (dle chuti
můžeme přidat ještě třeba tymián, skořici,
bobkový list, hřebíček apod.). Nové koření
a hořčičné semínko dáme do uzavíratelného
sítka a vložíme do kastrolu. Při mírné teplotě
vaříme za častého míchán zhruba 2 hodiny do
požadované hustoty. Nakonec nádobku s celým
kořením z kečupu vyjmeme.
Hotový kečup propasírujeme a rozdělíme do
skleniček. Dobře uzavřeme a sterilujeme při
70°C asi 10 minut.

Cuketové čatní (místo cuket můžeme čatní
udělat třeba z rajčat, červené řepy, hrušek,
jablek, švestek apod.)
- 5 cuket
- 3 velké cibule
- 5 lžic soli
- 500 ml jablečného octa
- 600 g třtinového cukru
- 1 lžíce hořčičných semínek

- 1 lžička kurkumy (můžeme dochutit ještě
např. čerstvou mátou a koriandrem, zázvorem,
skořicí, muškátem, hřebíčkem, novým kořením)
- 2 lžíce bramborového škrobu
- 2 lžíce sezamových semínek
Cukety omyjeme a nakrájíme na kousíčky.
Cibule očistíme a dvě nakrájíme najemno. Vše
dáme do mísy, zasypeme solí a necháme do
druhého dne macerovat.
Druhý den směs po částech propláchneme
studenou vodou na hustém sítku. Necháme
okapat a dáme do kastrolu. Zalijeme octem,
přidáme cukr, semínko, kurkumu a vaříme na
mírném ohni asi 3 minuty.
Poslední cibuli nakrájíme na půlkolečka
a přidáme ji do uvařené směsi. Škrob
rozmícháme v malém množství vody a vlijeme
do směsi. Nakonec vmícháme sezamová
semínka. Povaříme 2 minuty a horkou směs
přelijeme do skleniček. Uzavřeme víčky
a uchováváme v chladu.

Něco sladkého s ovocem ze zahrádky:
Tvarohové malinové řezy (místo malin
můžeme dát jakékoliv jiné ovoce)
na těsto:
- 6 vajec
- 160 g krupicového cukru
- 180 g polohrubé mouky + na vysypání
- 1 lžička kypřícího prášku do pečiva
- 20 g kakaa
- tuk na vymazání
na náplň:
- 300 ml mléka
- 60 g krupicového cukru
- 1 sáček vanilkového pudinkového prášku
- 400 g měkkého tučného tvarohu
- 100 g moučkového cukru

- 500 g malin
- 300 g rybízu
- 1 sáček čirého želé
Vajíčka vyšleháme s cukrem do husté pěny,
zapracujeme do ní prosátou mouku s kypřícím
práškem a kakaem. Hotové těsto rozetřeme
do pekáčku s vyšším okrajem vymazaného
tukem a vysypaného moukou a pečeme ve
vyhřáté troubě na 180°C asi 20 minut. Korpus
necháme v pekáčku vychladnout.
Z mléka, cukru a pudinkového prášku
uvaříme hustý krém, za stálého míchání
ho necháme vychladnout. Rozšleháme
ho mixérem a vyšleháme tvaroh spojený
s moučkovým cukrem.
Krém rozetřeme na vychladlý korpus
v pekáčku, navrch poklademe maliny a očištěný
rybíz a moučník uložíme do ledničky ztuhnout.
Povrch polijeme dortovým želé, které
si připravíme podle návodu na obalu. Dezert
necháme odležet v chladničce aspoň na 2
hodiny, nakonec ho nakrájíme na jednotlivé
řezy.

Řezy hrk hrk s meruňkami
na těsto:
- 3 vejce
- 180 g krupicového cukru
- 100 ml rostlinného oleje
- 250 g polohrubé mouky
- půl sáčku kypřícího prášku do pečiva
na náplň:
- 220 ml 33% smetany ke šlehání
- 1 vanilkový pudink bez vaření
- půl plechovky kompotovaných meruněk
na dohotovení:

- 200 ml 33% smetany ke šlehání
- 1 sáček vanilkového cukru
- kakao na posypání
Žloutky vyšleháme s cukrem, přilijeme k nim
olej, asi 100 ml vody, přisypeme mouku
s práškem do pečiva a zapracujeme sníh z bílků.
Těsto pak nalijeme na plech vyložený pečícím
papírem a pečeme při 200°C zhruba 20 minut.
Korpus necháme vychladnout.
Smetanu vyšleháme dotuha. Pudink
připravíme podle návodu na obalu a spojíme
se šlehačkou. Polovinu náplně rozetřeme na
připravený korpus. Poklademe ji okapanými
a na kousky nakrájenými meruňkami,
zakryjeme je zbylou náplní a uhladíme.
Smetanu vyšleháme spolu s vanilkovým
cukrem na pevnou šlehačku a rozetřeme na
povrch. Dezert uložíme do chladničky ztuhnout.
Před podáváním ho nakrájíme na jednotlivé
řezy a ozdobně posypeme kakaem.

INFORMACE Z RADNICE
39.
zasedání
Zastupitelstva
obce
Horní
Kozolupy
dne
28.04.2022
Zastupitelstvu na
vědomí:
Kontrola usnesení
z 24.03.2022
Zastupitelstvo
schválilo:
1. Program zasedání po doplnění

2. Znění a uzavření darovací smlouvy
s Římskokatolickou farností Konstantinovy
Lázně se sídlem V Aleji 90, 349 52
Konstantinovy Lázně, IČ: 69982741 (dárce) a
Biskupstvím plzeňským, se sídlem náměstí
Republiky 234/35, 301 00 Plzeň, IČ: 45334439
(nájemce) na p.č. st. 55 v k.ú. Slavice u Horních
Kozolup, zastavěná plocha a nádvoří, součástí
pozemku je stavba, budova bez čísla popisného
– kostel Sv. Vavřince
3. Znění a uzavření darovací smlouvy
s Římskokatolickou farností Konstantinovy
Lázně se sídlem V Aleji 90, 349 52
Konstantinovy Lázně, IČ: 69982741 na movité
věci umístěné v kostele sv. Vavřince, vymezené
v příloze smlouvy jako „Předávací protokol“
4. Inventarizační zprávu za rok 2021
Zastupitelstvo neschválilo:
Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1131/1
v k.ú. Slavice u Horních Kozolup o výměře 327
m2
40. zasedání Zastupitelstva obce Horní
Kozolupy dne 26.05.2022
Zastupitelstvu na vědomí:
Kontrola usnesení z 28.04.2022
Zastupitelstvo schválilo:
1. Program zasedání po doplnění
2. Záměr opravy komunikací v obcích a
pověření starosty zajištěním cenových nabídek
na opravu komunikací
3. Záměr výstavby odpočinkového místa na
návsi v Horních Kozolupech
4. Znění a uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě
č. 3043 se společností Ekodepon s.r.o., se
sídlem Lažany 36 – Černošín, 349 01 Stříbro,
IČ: 4979092
41. zasedání Zastupitelstva obce Horní
Kozolupy dne 23.06.2022
Zastupitelstvu na vědomí:
Kontrola usnesení z 26.05.2022
Zastupitelstvo schválilo:
1. Program zasedání po doplnění
2. Pořízení pergoly, laviček, stolu do výše
150 000 Kč na náves v Horních Kozolupech

3. Rozpočtové opatření č. 2/22 ve výši příjmy
1 010 000 Kč, výdaje 1 010 000 Kč, saldo 0 Kč
4. Podle § 84 odst. 2 písmo c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a §
17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, závěrečný účet obce za rok
2021 ve znění předloženého návrhu a dává
souhlas s celoročním hospodařením v tomto
roce bez výhrad.
5. Roční účetní závěrku účetní jednotky Obec
Horní Kozolupy za rok 2021 a převod
hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši
2 303 811,63 Kč z účtu 431 - výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432
- výsledek hospodaření minulých účetních
období v roce 2022.
6. Termíny zasedání zastupitelstva 28. července
a 15. září 2022
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