
                                                 

 

 MO Plzeň – Křimice 

 

                      Zpráva z jednání Kontrolního výboru 

                                    ze dne 4. 9. 2017 
 

 

přítomni : dle prezenční listiny 

 

 

                                                         Program jednání: 
    

1) Zahájení, stanovení ověřovatele zápisu 

Ověřovatelem zápisu jednání KV byl zvolen a schválen p. Fleišman Zdeněk               

 

2) Schválení programu 

Program jednání KV – kontrola usnesení ZMO ze dne 21.6.2017 a dalších bodů byl 

schválen 

 

3) Kontrola plnění usnesení ZMO ze dne 21.6.2017 

 

Návrh usnesení č. 022/2017  - rozpočtové opatření – přijetí dotace pro MŠ  

     Návrh byl ZMO schválen bez přip. 

 

Návrh usnesení č. 023/2017  - účetní závěrka, výkaz zisku a ztrát MŠ za rok 2016 

                 Návrh byl ZMO schválen bez přip.  

          

    Návrh usnesení č. 024/2017  - rozpočtové opatření – dotace na OSPOD 

           Návrh byl ZMO schválen bez přip. 

           

Návrh usnesení č. 025/2017  - rozpočtové opatření – dotace na sociální péči  

                                      Návrh byl ZMO schválen bez přip. 

 

Návrh usnesení č. 026/2017  - rozpočtové opatření – dotace na pracovníky ÚP 

     Návrh byl ZMO schválen bez přip. 

  

Návrh usnesení č. 027/2017  - rozpočtová změna – přesun částek pro dotace 

     Návrh byl ZMO schválen bez přip. 

 

         Návrh usnesení č. 028/2017  - stanovisko k navrhovanému dopr. Značení na Brůdku 

                                   Návrh byl ZMO schválen. 

                                                  Bude ještě iniciována schůzka SÚSPK, odb. dopravy MMP   

                                                  a MO5 k dořešení situace. 

 

Návrh usnesení č. 029/2017  - stanovisko k prodeji nemovitosti Prvomájová 271/100     

                                             Návrh byl ZMO schválen bez přip. 

 



Návrh usnesení č. 030/2017  - stanovisko k prodeji pozemků pro RD Lábkova      

                           Návrh byl ZMO schválen bez přip . 

  

Návrh usnesení č. 031/2017  - stanovisko k prodeji pozemků pod gar. rodiny Novotných 

     Návrh byl ZMO schválen bez přip. 

 

         Návrh usnesení č. 032/2017  - návrh na změnu používání fondů ÚMO 5                                  

                 Návrh byl ZMO schválen bez přip.  

          

Návrh usnesení č. 033/2017  - návrh k výkupu pozemků od ČD 

     Návrh byl ZMO vzat na vědomí. 

 

Návrh usnesení č. 034/2017  - zpráva kontrolního výboru 

     Zpráva byla vzata ZMO na vědomí 

 

Návrh usnesení č. 035/2017  - 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. Pouze byla   

      přijata anonymní stížnost, která se týká dopravní situace v Žitné ul. v části pod MŠ  

 

5) Různé  ( dle zápisů z minulého období ) 

  

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

přesunu označníku zastávky U Rozvodny ve směru do Křimic. 

V tomto případě dle vyjádření odboru dopravy MMP je přesun neefektivní, neboť 

přesunutí by bylo možné jen o max. 10m (délka zlom autobusu) a také přítomnost 

označníku ČSAD. 

  

-    Dle podnětů bude vyvoláno jednání s odb. dopravy a PČR ve věci zrušení úseku 

s rychlostí 70km/h na Chebské ul., jednak z důvodu délky (krátká vzdálenost) a 

jednak do budoucna možnosti vybudování dvou přechodů pro chodce v úrovni 

prostoru u rozvodny. 

 

-    dle informace právního zástupce bude v příštím týdnu soudem projednávána věc 

týkající se neoprávněného převodu webových stránek www.krimice.eu  

 

 

 

http://www.krimice.eu/

