
                                                 

 

 MO Plzeň – Křimice 

 

                 Zpráva z jednání Kontrolního výboru 

                                    ze dne 12. 6. 2017 
 

 

přítomni : dle prezenční listiny 

 

 

 

                                                         Program jednání: 
    

1) Zahájení, stanovení ověřovatele zápisu 

Ověřovatelem zápisu jednání KV byla zvolena a schválena pí Wagnerová                

 

2) Schválení programu 

Program jednání KV – kontrola usnesení ZMO ze dne 12.4.2017 a dalších bodů byl 

schválen 

 

3) Kontrola plnění usnesení ZMO ze dne 12.4.2017 

 

Návrh usnesení č. 007/2017  - výsledek hospodaření MO5 Plzeň 5 za rok 2016  

     Návrh byl ZMO schválen. 

 

Návrh usnesení č. 008/2017  - dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO 5 Za rok 2016 

                 Návrh byl ZMO schválen – odesláno na EÚ MMP  

          

    Návrh usnesení č. 009/2017  - návrh na rozpočtovou změnu v rámci MO 5 

           Návrh byl ZMO schválen. 

           

Návrh usnesení č. 010/2017  - návrh na poskytnutí dotací občanským sdružením 

     Návrh byl ZMO schválen. 

 

Návrh usnesení č. 011/2017  - návrh na stanovení koef.pro výpočet DN 2018 

     Návrh byl ZMO schválen předáno na MMP 

  

Návrh usnesení č. 012/2017  - návrh studie pro lokalitu Křimice skleníky 

     Návrh byl ZMO vzat na vědomí. 

 

         Návrh usnesení č. 013/2017  - návrh výkupu pozemků v lokalitě Křimice U statku 

                                   Návrh byl ZMO schválen. 

 

Návrh usnesení č. 014/2017  - návrh na konečné majetkoprávní vypořádání pro stavbu     

                                                   RD a BD Křimice (Konopná ul.) 

     Návrh byl ZMO schválen. 

 



Návrh usnesení č. 015/2017  - návrh na obnovu hřiště Učňovská ul. 

     Návrh byl ZMO schválen. 

  

Návrh usnesení č. 016/2017  - návrh zásad na zadávání veřejných zakázek MO Plzeň 5 

     Návrh byl ZMO schválen. 

 

         Návrh usnesení č. 017/2017  - návrh na zprovoznění přepadové dešťové kanalizace na     

                                                            Křimickém náměstí 

                 Návrh byl ZMO schválen. Byl ještě vznesen požadavek na  

 vodárny ohledně alternativ řešení problému, zatím bez   

odezvy.  

          

Návrh usnesení č. 018/2017  - schválení kroniky MO Plzeň 5 za rok 2016 

     Návrh byl ZMO vzat na vědomí. 

 

Návrh usnesení č. 019/2017  - obecně závazná vyhl. pro vedení technické mapy 

     Návrh byl ZMO vzat na vědomí. 

 

Návrh usnesení č. 020/2017  - zpráva kontrolního výboru 

     Zpráva byla vzata ZMO na vědomí 

 

Návrh usnesení č. 021/2017  - informační zpráva starosty  

     Zpráva byla vzata ZMO na vědomí 

 

 

 

4) Evidované stížnosti, podněty, petice 

          V době jednání KV nebyla evidována žádná nová petice či stížnost.  

 

5) Různé  ( dle zápisů z minulého období ) 

  

-    Na základě podnětu občanů byl požádány PMDP o písemné vyjádření k možnosti  

přesunu označníkuzastávky U Rozvodny ve směru do Křimic. 

  

-    Ve věci chybného vyúčtování prací na akci „Zahrada fantazie“ v naší MŠ  a dalších 

kauzách ( WWW stránky ) nadále probíhá šetření PČR, v jednom případě již byla 

podána žaloba k soudu. 

-  
-    Ve věci chodníku u p. Hanuse zatím není nová informace, byl požádán o informaci 

právní odbor MMP. 

 

-    Ve věci uvažovaných úprav a vozovky a výstavbu zastávky MHD u hřbitova bude 

vyvoláno jednání s SÚS PK. 


