
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 13.6. 2018 

  
Přítomni: dle prezenční listiny 

  

Program: 

 

     1. Zahájení 

2. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 
3. Návrh usnesení č. 032/2018 – rozpočtové opatření č. 08/2018 

4. Návrh usnesení č. 033/2018 – rozpočtové opatření č. 09/2018 

5. Návrh usnesení č. 034/2018 – rozpočtové opatření č. 10/2018 

6. Návrh usnesení č. 035/2018 – novela nařízení Statutárního města Plzně – změny tarifů MHD 

7. Návrh usnesení č. 036/2018 – zásady pro sestavování rozpočtu města Plzně                                                       

8. Návrh usnesení č. 037/2018 – vyjádření k žádosti o odprodej části pozemku 

9. Návrh usnesení č. 038/2018 – vyjádření k bezúplatnému převodu pozemku 

10. Návrh usnesení č. 039/2018 – zpracování projektové dokumentace pro vodovodní přípojky                                                       

11. Návrh usnesení č. 040/2018 – schválení kroniky MO Plzeň 5 – Křimice za rok 2017  

12. Návrh usnesení č. 041/2018 – zpráva kontrolního výboru ZMO 5 

13. Návrh usnesení č. 042/2018 – zpráva finančního výboru ZMO 5 

14. Návrh usnesení č. 043/2018 - informační zpráva starosty MO 5 

15. Různé, diskuse a závěr 

 

 

1. Zasedání zahájil starosta p. Mojžíš a konstatoval, že ZMO se sešlo v počtu 8 členů a tudíž je 

usnášeníschopné. Ostatní zastupitelé byli omluveni, viz prezenční listina. 

 

2.  Hlasování o programu ZMO 

 

ZMO byl výše předložený program schválen všemi přítomnými zastupiteli s tím, že návrh 

usnesení č. 036/2018 bude z tohoto jednání ZMO stažen. Volbou byli určeni ověřovatelé zápisu 

pánové Fleišman a Seifert. 

 

3.  Návrh usnesení č. 032/2018 

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje  bez výhrad rozpočtové 

opatření č. 08/2018 týkající se přijetí neinvestiční účelové dotace spojené s aktivní politikou 

zaměstnanosti 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 032/2018 

Pro:          8         proti:          0          zdržel se:         0 

 

4.  Návrh usnesení č. 033/2018  

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtové 

opatření č. 09/2018 týkající se přijetí neinvestiční dotace spojené s agendou OSPOD 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 033/2018 

Pro:         8         proti:          0          zdržel se:         0 

 

 

 

 



5.  Návrh usnesení č. 034/2018 

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtové 

opatření č. 10/2018 týkající se použití FRR k pokrytí výdajů MO Plzeň 5 - Křimice 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 034/2018 

Pro:          8          proti:          0           zdržel se:          0 

 

 

6.  Návrh usnesení č. 035/2018 

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí  bez výhrad se změnou 

tarifu Integrované dopravy Plzeňska na území města Plzně s účinností od 1.9.2018. 

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 035/2018 

    Pro:          8         proti:          0          zdržel se:          0 

 

 

7. Návrh usnesení č. 036/2018 

 

     Po dohodě ZMO byl tento bod z jednání stažen 

 

 

8. Návrh usnesení č. 037/2018 

 

    V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem části 

pozemku p.č. 45/1 v k.ú. Křimice manželům Karáskovým a navrhuje manželům uvedenou část 

pozemku pouze pronajmout. 

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 037/2018 

    Pro:          0         proti:          8          zdržel se:          0 

 

 

9. Návrh usnesení č. 038/2018 

 

     V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem 

pozemku ČR, SPÚ p.č. 132/32 k.ú. Křimice 

     

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 038/2018 

    Pro:          8         proti:          0          zdržel se:          0 

 

 

10. Návrh usnesení č. 039/2018 

 

     V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje zpracování projektové 

dokumentace pro jednotlivé vodovodní přípojky a souhlasí s čerpáním maximální částky 

120.000,- Kč z volných prostředků RR O Plzeň 5 – Křimice na zpracování výše uvedené PD.  

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 039/2018 

    Pro:          8         proti:          0          zdržel se:          0 

 

 

 

 



 

11. Návrh usnesení č. 040/2018 

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo bere na vědomí  zápis a 

aktualizaci ručně psané kroniky za rok 2017 a ukládá kronikáři MO Plzeň 5 – Křimice doplnit 

do elektronické verze kroniky za rok 2017 články a fotografie. 

        

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 040/2018 

Pro:          8         proti:          0          zdržel se:          0 

 

 

12. Návrh usnesení č. 041/2018 

 

       V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo tímto bere na vědomí zprávu 

kontrolního výboru ZMO Plzeň 5 – Křimice ze dne 4. 6. 2018 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 041/2018 

    Pro:          8          proti:          0          zdržel se:          0 

 

13. Návrh usnesení č. 042/2018 

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo tímto bere na vědomí zprávu 

finančního výboru ZMO Plzeň 5 – Křimice ze dne 4. 6. 2018 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 042/2018 

    Pro:          8          proti:          0          zdržel se:          0 

   

15. Návrh usnesení č. 043/2018 

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo tímto bere na vědomí zprávu o 

činnosti starosty MO Plzeň 5 za období od 17. 4. 2018 do 13. 6. 2018 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 043/2018 

    Pro:          8          proti:          0          zdržel se:          0 

 

16. Různé, diskuse a závěr 

 

          Do různého a do diskuse se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil a tak pan starosta 

Mojžíš vyzval přítomné občany k diskuzi. Také nikdo z přítomných občanů tuto možnost 

nevyužil a nevznesl žádný dotaz, požadavek a ani téma k diskusi. 

 

          Z tohoto důvodu pan starosta Mojžíš jednání ZMO ukončil a všechny přítomné pozval na 

akce Křimického kulturního léta, kde se se všemi rád setká. Na závěr popřál všem přítomným 

krásné a pohodové léto.  

 

Zapsal 19.6.2018:                                                                                        souhlasí:  

 

Mgr. Ladislav Plochý                                                                                                      Vít Mojžíš 

 

Ověřil: 

 

 

 

Zdeněk Fleišman                                                                                                       Václav Seifert 


