
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 18. 4. 2018 

  
Přítomni: dle prezenční listiny 

  

Program: 

 

     1. Zahájení 

2. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 
3. Návrh usnesení č. 014/2018 – výsledek hospodaření MO Plzeň 5 za rok 2017 

4. Návrh usnesení č. 015/2018 – dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 5 za rok 2017 

5. Návrh usnesení č. 016/2018 – rozpočtové opatření č. 05/2018 

6. Návrh usnesení č. 017/2018 – rozpočtové opatření č. 06/2018 

7. Návrh usnesení č. 018/2018 – úhrada škody Městské polici Plzeň                                                       

8. Návrh usnesení č. 019/2018 – rozdělení dotací pro občanská sdružení a spolky 

9. Návrh usnesení č. 020/2018 – přijetí dotace pro MŠ Křimice 

10. Návrh usnesení č. 021/2018 – stanovení počtu zastupitelů MO Plzeň 5 na roky 2018 - 2021                                                        

11. Návrh usnesení č. 022/2018 – vyjádření k žádosti o odprodej části pozemku   

12. Návrh usnesení č. 023/2018 – vyjádření k bezúplatnému převodu pozemku 

13. Návrh usnesení č. 024/2018 – vyjádření ke směně pozemků 

14. Návrh usnesení č. 025/2018 – návrh strategického plánu města Plzně                                                        

15. Návrh usnesení č. 026/2018 – návrh na změnu Statutu města Plzně   

16. Návrh usnesení č. 027/2018 – návrh na regulaci jízdného v MHD Plzeň 

17. Návrh usnesení č. 028/2018 – návrh novely vyhlášky m. Plzně o povinnostech chovatelů psů 

18. Návrh usnesení č. 029/2018 – účetní závěrka MŠ Křimice za rok 2017 

19. Návrh usnesení č. 012/2018 – zpráva kontrolního výboru ZMO 5 

20. Návrh usnesení č. 013/2018 - informační zpráva starosty MO 5 

21. Různé, diskuse a závěr 

 

1. Zasedání zahájil starosta p. Mojžíš a konstatoval, že ZMO se sešlo v počtu 11 členů a tudíž je 

usnášeníschopné. Ostatní zastupitelé byli omluveni, viz prezenční listina. 

 

2.  Hlasování o programu ZMO 

 

ZMO byl předložený program schválen všemi přítomnými zastupiteli a volbou byli určeni 

ověřovatelé zápisu pan Bayer a paní Vítovcová. 

 

Poté pan starosty vyzval přítomné pracovníky URK města Plzně aby představili návrh nového 

strategického plánu města Plzně. Po představení celého návrhu dali pracovníci UKR prostor 

k dotazům přítomných zastupitelů i občanů. Jako první se přihlásil pan starosta a dotázal se na 

to, jak je v novém návrhu zahrnuto pokračování revitalizace nábřeží a břehů plzeňských řek. 

Pracovníci UKR odpověděli, že revitalizace břehů plzeňských řek je jedním z hlavních cílů 

celého návrhu strategického plánu. Další do diskuse se přihlásil pan zastupitel Fleišman 

s dotazem jak může UKR křimickým pomoci s navýšením kapacity ZŠ a MŠ a se zajištěním 

nějakého obchodního domu? Pracovník UKR odpověděl, že na navyšování kapacit UKR 

spolupracuje OŠM MMP a navyšování kapacit je v plánu. Bohužel s obchodním domem 

křimickým občanům UKR nepomůže, protože soukromým subjektům nemůže nic nařizovat.  

 

Vzhledem k tomu, že se nikdo další z řad zastupitelů ani přítomných občanů do diskuse 

nepřihlásil, poděkoval pan starosta zástupcům UKRu a rozloučil se s nimi. 

 

Následně pan starosta dal slovo zpracovatelům studie nástavby MŠ Křimice a tělocvičny, aby 

přestavili svůj návrh a koncepci.   



Architekti kanceláře Atelier A cz, s.r.o. a Ingem a.s. představili kompletní studii nástavby MŠ 

Křimice a stavby tělocvičny. Na závěr představení také dali slovo přítomným. Jako první se do 

diskuse přihlásil pan Moravec s tím, že touto stavbou ubyde zeleň, že stavba je špatně 

koncipovaná a svoji výškou převyšuje okolní zástavbu. Zpracovatelé oponovali tím, že 

koncepce je správná a výška stavby je cca 10,5 m. a tak rozhodně nepřevyšuje ostatní zástavbu. 

Další se přihlásil pan Jílek s dotazem proč budovat novou tělocvičnu, když tělocvična v solovně 

je nevyužita. Reagoval starosta křimického Sokola tím, že již několik let je tělocvična Sokola 

maximálně využita a další zájemci se musejí odmítat. S dalším dotazem se opět přihlásil pan 

Moravec a chtěl vědět, proč nebyl vybrán jiný pozemek a proč není navrhována celá velká ZŠ. 

Dále uvedl, že dle jeho názoru není vybrané místo ideální. Opět reagovali zpracovatelé návrhu a 

uvedli, že naopak vybrané místo je z architektonického i praktického hlediska naprosto ideální. 

Do diskuse se s dotazem zda tělocvična bude pouze školská, či bude sloužit i veřejnosti přihlásil 

pan Fiala. Pan starosta Mojžíš odpověděl, že dopoledne bude tělocvična školská a odpoledne 

bude sloužit veřejnosti. Na závěr se ještě přihlásil pan Moravec a uvedl, že je pro tělocvičnu, ale 

v uvedeném návrhu je velice špatně dispozičně řešena, a že by se nejprve měla přesunout 

konečná MHD. Také by požadoval větší prostor pro ZŠ včetně venkovních učeben. 

Zpracovatelé reagovali tak, že dle jejich názoru je tělocvična velice vhodně dispozičně 

umístěna, ale přesto je možné ji o cca 3 m. posunout. Prostor pro ZŠ i tak bude dostatečně velký 

včetně venkovních prostor. 

 

Protože už se nikdo další z řad zastupitelů ani přítomných občanů do diskuse nepřihlásil tak pan 

starosta architektům poděkoval a přistoupil k dalším bodům jednání.  

 

3.  Návrh usnesení č. 014/2018 

 

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

hospodaření MO Plzeň 5 – Křimice za rok 2017 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 014/2018 

Pro:          11         proti:          0          zdržel se:         0 

 

4.  Návrh usnesení č. 015/2018  

 

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

závěrečný účet a účetní závěrku MO Plzeň 5 – Křimice za rok 2017 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 015/2018 

Pro:         11         proti:          0          zdržel se:         0 

 

 

 

5.  Návrh usnesení č. 016/2018 

 

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

opatření č. 05/2018  

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 016/2018 

Pro:          11          proti:          0           zdržel se:          0 

 

 

 

 

 

 



6.  Návrh usnesení č. 017/2018 

 

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

opatření č. 06/2018  

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 017/2018 

    Pro:          11         proti:          0          zdržel se:          0 

 

 

7. Návrh usnesení č. 018/2018 

 

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

č. 07/2018 

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 018/2018 

    Pro:          11        proti:          0          zdržel se:          0 

 

8. Návrh usnesení č. 019/2018 

 

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

dotací sdružením a spolkům 

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 019/2018 

    Pro:          11         proti:          0          zdržel se:          0 

 

9. Návrh usnesení č. 020/2018 

 

     V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad přijetí 2. 

zálohové platby neinvestiční dotace operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

     

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 020/2018 

    Pro:          11         proti:          0          zdržel se:          0 

 

10. Návrh usnesení č. 021/2018 

 

     V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo stanovuje na volební období let 

2018-2022 počet členů ZMO Plzeň 5 – Křimice na 11 

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 021/2018 

    Pro:          11         proti:          0          zdržel se:          0 

 

 

11. Návrh usnesení č. 022/2018 

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s prodejem 150 m² dosud 

geometricky neoddělené části pozemku p.č. 10 a p.č. 3, vše v k.ú. Křimice ČRS z.s., MO Křimice 
        

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 022/2018 

Pro:          11         proti:          0          zdržel se:          0 

 

 

 

 

 



12. Návrh usnesení č. 023/2018 

 

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

pozemku ČR SPÚ p.č. 132/31 k.ú. Křimice 

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 023/2018 

    Pro:          11         proti:          0          zdržel se:          0 

 

13. Návrh usnesení č. 024/2018 

 

       V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí se směnou pozemků 

p.č.1295/2 a 1036/1 o celkové výměře 2898 m² majitele Vladimíra Lobkowicze za odpovídající 

část pozemku p.č. 923/5 v majetku Statutárního města Plzně.  

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 024/2018 

    Pro:          11         proti:          0          zdržel se:          1 (Vladimír Lobkowicz) 

 

14. Návrh usnesení č. 025/2018 

 

       V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo tímto souhlasí s návrhem nového 

Strategického plánu města Plzně 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 025/2018 

    Pro:          11          proti:          0          zdržel se:          0 

   

15. Návrh usnesení č. 026/2018 

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo tímto souhlasí s předloženým 

návrhem úpravy Statutu města Plzně 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 026/2018 

    Pro:          11          proti:          0          zdržel se:          0 

 

16. Návrh usnesení č. 027/2018 

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo tímto nesouhlasí s předloženým 

návrhem nařízení města Plzně regulující cenu za přepravu osob a zavazadel v MHD 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 027/2018 

    Pro:          0          proti:          11          zdržel se:          0 

 

17. Návrh usnesení č. 028/2018 

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo tímto souhlasí s předloženým 

návrhem novely obecně závazné vyhlášky města Plzně č. 19/2006 o některých povinnostech 

chovatelů psů 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 028/2018 

    Pro:          11          proti:          0          zdržel se:          0 

 

 

 

 

 



18. Návrh usnesení č. 029/2018 

 

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

závěrku MŠ Křimice 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 029/2018 

    Pro:          11          proti:          0          zdržel se:          0 

 

 

19. Návrh usnesení č. 030/2018 

 

Do diskuse k tomuto bodu se přihlásil pan zastupitel Fleišman a poděkoval paní Duchkové za 

stížnost a podnět ohledně zakalení vody ve vodovodním řadu a zároveň poděkoval plzeňské 

vodárně za rychlé vyřízení stížnosti a odkalení. Na toto téma zareagoval z řad obyvatel pan 

Korbel, který uvedl, že některé odkalovací body zanikly z důvodu nového zokruhování, ale i tak 

by se měly provádět kontroly a odkalování. Další dotazy a připomínky již nebyly a zastupitelstvo 

tímto bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZMO Plzeň 5 - Křimice 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 030/2018 

    Pro:          11          proti:          0          zdržel se:          0 

 

 

20. Návrh usnesení č. 031/2018 

 

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

činnosti starosty MO Plzeň 5 - Křimice 

    

 Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 031/2018 

    Pro:          11          proti:          0          zdržel se:          0 

 

 

21. Různé, diskuse a závěr 

 

          Do různého se jako první přihlásil z řad občanů pan Jílek s dotazy, proč stále v sokolovně 

nefunguje kuželník a proč bylo v křimické sokolovně zrušeno doskočiště a nabylo vybudováno 

někde jinde, třeba v areálu SPŠD. Odpovědi se chopil starosta křimického sokola a uvedl, že 

kuželník byl nabídnut do pronájmu, ale nikdo neprojevil zájem. Ke zrušení doskočiště sdělil, že 

bylo zrušeno díky chátrajícímu stavu a z důvodu nezájmu obyvatel. Pana starostu doplnila paní 

zastupitelka Vítovcová, která uvedla, že v areálu SPŠD doskočiště také bylo, ale i zde bylo pro 

nezájem zrušeno. Na odpovědi pan Jílek reagoval tím, že doskočiště bylo a mělo by být i nadále, 

dále uvedl, že by měl zájemce na pronájem kuželníku na 15 let a že jej za panem starostou pošle. 

           Jako další se přihlásil z řad občanů pan Moravec a uvedl, že před časem byla zastupitelům 

předložena stížnost na hluk z nového hřiště v Učňovské ulici a vše co bylo navrhováno 

kontrolním výborem hluk nevyřeší. Od 15 do 19 hodin se ozývá dunění míče o mantinely a 

sprosté nadávky, nová výsadba zeleně hluk neřeší. Ke stížnosti se přidal pan Šůcha a uvedl, že 

několikrát denně na něj děti zvoní a chtějí podat zakopnutý míč z jeho zahrady. Také se mládež 

nezřídka baví kopáním míče do mantinelů. Navrhuje tedy zavést otevírací dobu do 18 hodin a 

zakázat hraní fotbalu. Přidal se i pan Korbel s tím, že se navrhovalo in-line hřiště se zimním 

využitím, ale nikdo takto hřiště nevyužívá, vždyť se tak kromě fotbalu žádný jiný sport 

neprovozuje. Odstraňte mantinely a bude pokoj. Na všechny stížnosti reagoval pan zastupitel 

Fleišman s tím, že nesouhlasí se žádným návrhem na zbourání či na demontáž hřiště. Naopak 

souhlasí s omezením otevírací doby a navrhuje i důslednější kontrolu. Pan starosta Mojžíš 

doplnil, že nechá vyrobit novou ceduli s provozní dobou hřiště a domluví s městskou policií 

pravidelné kontroly hřiště.  



         Další dotaz z řad občanů vznesla paní Vraštilová: „Proč je neustále od zemědělců znečištěná 

in-line dráha za Ovčínem.“ Pan starosta Mojžíš odpověděl, že in-line dráha je v katastru a správě 

MO Plzeň 7 Radčice a osobně na tento problém již upozorňoval radčického starostu. 

          Také paní Votíková z řad přítomných občanů vznesla dotaz na přítomné zastupitele: „Z 

jakého důvodu byly vykáceny stromy u řeky pod sokolovnou“. Přidal se i pan Šleis a ptal se, 

proč byly vykáceny i posvátné topoly. Odpovědi se opět zhostil pan starosta Mojžíš a uvedl, že 

kácení bylo provedeno řádného dendrologického průzkumu a rozhodnutí OŽP MMP a rozhodně 

se nejednalo o posvátné topoly. Konkrétně tyto stromy byly přestálé, poškozené a napadené, při 

větru hrozil pád velkých větví. Dále uvedl, že úprava tohoto břehu Mže je plně v souladu s plány 

města Plzně na revitalizaci nábřeží a břehů plzeňských řek. Na vše zpracoval projekt URK města 

Plzně. Paní Votíková ještě požádala o sdělení  jaký je rozpočet na tuto revitalizaci. Pan starosta 

Mojžíš odpověděl, že plánovaný rozpočet je 700 000,- Kč. 

           Dále se přihlásil z řad občanů pan Korbel a chtěl vědět v jakém stádiu je řízení s panem 

Sudou a jeho šrotištěm, zda a jak ZMO situaci řeší a jaká přijalo opatření. Vzhledem k tomu, že 

šrotiště provoz neomezilo, naopak rozšířilo, žádám o odejmutí řízení SŽDC a o změnu územního 

plánu. Reagovala paní zastupitelka Vítovcová, která uvedla, že dle vyjádření vedení města nemá 

naše zastupitelstvo do řízení jakkoliv zasahovat, že mu to nepřísluší, přesto byl pan Suda 

opakovaně žádán o přesunutí provozu na druhý konec šrotiště, kde nebude sousedit s domy, dále 

byl požádán o zajištění dostatečné protihlukové stěny. Lepší odhlučnění pan Suda přislíbil. Dále 

ZMO odeslalo dopis technickému náměstkovi města Plzně a na SŽDC upozorňující na 

nedostačující protihluková opatření šrotiště a možnou kontaminaci půdy. Pan Korbel, ale 

upozornil na stále přetrvávající nečinnost všech zainteresovaných orgánů a zeptal se ZMO zda 

jim tato nečinnost nevadí. Zastupitelé Vítovcová a Fleišman odpověděli, že nečinnost jim 

samozřejmě vadí, ale dle vyjádření technického náměstka nejsou k jednání ve věci kompetentní. 

Pan Korbel tedy navrhuje aby ZMO podpořilo návrh na změnu územního plánu. 

           Se společným dotazem kdo a proč vyváží zeminu za sokolovnu se přihlásili občané paní 

Votíková a pan Šleis. Odpověděl pan starosta Mojžíš, že zemina se na místo naváží z důvodu 

plánovaného zarovnání pozemku Sokola. 

           Občan pan Hlaváč vznesl dotaz na plánované parkoviště naproti poště v ulici Průkopníků, a 

zda by nebylo možné z ulice Průkopníků udělat jednosměrku z důvodu nedostatečné šíře 

vozovky. Pan starosta Mojžíš odpověděl, že parkoviště by mělo být dokončena ještě letos a o 

zjednosměrkování ulice se již jedná s kompetentními orgány a úřady. 

          O slovo se přihlásil i občan pan Fiala a dotazoval se, proč v návrhu tělocvičny nebyla 

zakreslena i ZŠ. Dále se ptal, zda vůbec byla studie a projekt na ZŠ vypracován. Odpověděl pan 

starosta Mojžíš, že studie i projekt na ZŠ byl samozřejmě vypracován a kompletní studie již byla 

občanům představena. Teď byla představena samostatná studie tělocvičny a před tím samostatná 

studie nástavby MŠ. Samostatná studie a projekt ZŠ bude představen později. 

          S diskuse se z řad občanů přihlásil i pan Vraštil a požádal ZMO zda by nemohli zpřístupnit a 

zajistit vstupy a vjezdy do bývalého statku, které pan Ohajda znepřístupnil. V současné době 

žádná z cest není v majetku obce, pouze malá část je v majetku státu. Je možné aby ZMO 

požádalo stát o převod? Odpověděl pan starosta Mojžíš, že ZMO již o bezúplatný převod 

pozemků v bývalém statku žádalo, to však pozemkový fond zamítl. O zpřístupnění cest se jedná 

s příslušnými orgány. V současné době má o celý bývalý statek zájem společnost Amesbury. Pan 

Vraštil dodal, že se domnívá, že koupě ze strany Amesbury je v současnosti nereálná a navrhuje, 

aby byly všechny cesty prohlášeny za veřejně přístupné účelové komunikace na obsluhu zde 

sídlících provozoven. Dále navrhuje domluvit se s MMP a ÚKR na zajištění přístupů. 

          S dalším podnětem se přihlásil pan Šleis a uvedl, že vždy po dešti je pod Sokolovnou 

znečištěná řeka. Pan starosta Mojžíš odpověděl, že o tomto problému již ví a projednal vše 

s plzeňskými vodárnami, které přislíbily nápravu. 

           Jako poslední se s dotazem přihlásil občan pan Brousil, který uvedl, že se zatím v Křimicích 

stromy pouze kácí a zda je v plánu také nějaká nová výsadba. Pokud ano, tak by navrhoval 

vysadit stromořadí kolem cesty od trati k vochovskému hřbitovu. Opět reagoval pan starosta 

Mojžíš a nejprve poděkoval za dobrý nápad a výsadbu stromořadí zajistí. Dále uvedl, že je 



v plánu výsadba nových stromů podél cesty do Radčic i v odpočinkové zóně u řeky Mže. Také 

nová výsadba stromů a keřů v nejbližší době proběhne v okolí nového hřiště v Učňovské ulici.          

                  

         Vzhledem k tomu, že nikdo další z řad zastupitelů ani přítomných občanů se do diskuse 

nepřihlásil tak starosta jednání ukončil.  

 

Na závěr všem pan starosta Mojžíš poděkoval za účast a pozval všechny přítomné na akce konané 

v rámci Křimického kulturního léta. 

 

Zapsal:                                                                                                                    Souhlasí dne: 

 

 

Mgr. Ladislav Plochý                                                                                               Vít Mojžíš 

                                                                                                                           starosta MO Plzeň 5 

 

 

 

Ověřil: 

 

 

 

Alena Vítovcová                                                                                                  Vlastimil Bayer 


