
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 5. 12. 2018 

  
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

  

 

Program: 

 

01. Zahájení a slib nových zastupitelů (p. Novotný, p. Bunda) 

02. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 

03. Návrh usnesení č. 059/2018 – návrh rozpočtu MO na rok 2019 a výhled na 2020-2022 

04. Návrh usnesení č. 060/2018 – rozpočtové opatření č. 13/2018 – dotace z ÚP  

05. Návrh usnesení č. 061/2018 –  rozpočtové opatření č. 13/2018 – dotace na vybavení JSDH 

06. Návrh usnesení č. 062/2018 – rozpočtové opatření č. 13/2018 – dotace na výdaje JSDH 

07. Návrh usnesení č. 063/2018 –  rozpočtové opatření č. 13/2018 – dotace na volby 

08. Návrh usnesení č. 064/2018 – rozpočtové opatření č. 14/2018  

09. Návrh usnesení č. 065/2018 – návrh pravomoci starosty 

10. Návrh usnesení č. 066/2018 – návrh na odměny neuvolněným zastupitelům MO                                                        

11. Návrh usnesení č. 067/2018 – zániky mandátů a vznik mandátu 

12. Návrh usnesení č. 068/2018 – návrh změny vyhlášky města Plzně 

13. Návrh usnesení č. 069/2018 – zpráva finančního výboru ZMO 5                                                         

14. Návrh usnesení č. 070/2018 – zpráva kontrolního výboru ZMO 5 

15. Návrh usnesení č. 071/2018 – informační zpráva starosty MO 5 

16. Různé, diskuse a závěr 

 

 

1. Zasedání zahájil starosta p. Mojžíš a vyzval zastupitele pana Novotného a pana Bundu ke složení 

slibu zastupitele. Poté co oba zastupitelé slib složili konstatoval pan starosta, že ZMO se sešlo 

v plném počtu 11 členů a tudíž je usnášeníschopné. Viz prezenční listina. 

 

2.  Hlasování o programu ZMO 

 

ZMO byl výše předložený program schválen všemi přítomnými. Volbou byli určeni ověřovatelé 

zápisu pan Fleišman a pan Seifert. 

 

3.  Návrh usnesení č. 059/2018 

 

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

rozpočtu MO na rok 2019 a výhled na roky 2020 - 2022 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 059/2018 

Pro:          10         proti:          0          zdržel se:         1 (p. Slepička) 

 

4.  Návrh usnesení č. 060/2018  

 

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

opatření č. 013/2018 – dotace z ÚP  

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 060/2018 

Pro:         11         proti:          0          zdržel se:         0 

 

 



 

5.  Návrh usnesení č. 061/2018  

 

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

opatření č. 013/2018 – dotace na vybavení JSDH Křimice  

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 061/2018 

Pro:         11         proti:          0          zdržel se:         0 

 

 

6.  Návrh usnesení č. 062/2018  

 

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

opatření č. 013/2018 – dotace na výdaje JSDH Křimice  

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 062/2018 

Pro:         10         proti:          0          zdržel se:         1  (p. Lobkowicz) 

 

   

7. Návrh usnesení č. 063/2018  

 

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

opatření č. 013/2018 – dotace na volby  

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 063/2018 

Pro:         11         proti:          0          zdržel se:         0 

 

 

8. Návrh usnesení č. 064/2018  

 

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

opatření č. 014/2018 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 064/2018 

Pro:         11         proti:          0          zdržel se:         0 

 

 

9. Návrh usnesení č. 065/2018 

 

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

starosty MO Plzeň 5 k provádění rozpočtových opatření do výše 50 000,- Kč. 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 065/2018 

Pro:          11          proti:          0           zdržel se:          0 

 

 

10.  Návrh usnesení č. 066/2018 

 

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

od 1.12.2018 odměny neuvolněným členům ZMO dle předložené tabulky. 

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 066/2018 

    Pro:          11         proti:          0          zdržel se:          0 

 



 

11. Návrh usnesení č. 067/2018 

 

     V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo bere na vědomí  bez výhrad zánik 

mandátu člena ZMO pana Josefa Vilda, zánik postaveni náhradníka do ZMO pana Miloše 

Vykoupila, zánik postavení náhradníka paní Mgr. Zdeňky Řepíkové a vznik mandátu pana 

Ondřeje Bundy  

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 067/2018 

    Pro:          11         proti:          0          zdržel se:          0 

 

 

12. Návrh usnesení č. 068/2018 

 

    V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s návrhem změny obecně 

závazné vyhlášky města Plzně č. 13/2002 – Územní energetická koncepce města Plzně 

v předloženém znění 

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 068/2018 

    Pro:          11         proti:          0          zdržel se:          0 

 

 

13. Návrh usnesení č. 069/2018 

 

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

finančního výboru ZMO Plzeň 5 – Křimice ze dne 26. 11. 2018 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 069/2018 

    Pro:          11          proti:          0          zdržel se:          0 

 

14. Návrh usnesení č. 070/2018 

 

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

kontrolního výboru ZMO Plzeň 5 – Křimice ze dne 3. 12. 2018 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 070/2018 

    Pro:          11          proti:          0          zdržel se:          0 

   

15. Návrh usnesení č. 071/2018 

 

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

činnosti starosty MO Plzeň 5 za období od 12. 9. 2018 do 4. 12. 2018 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 071/2018 

    Pro:          11          proti:          0          zdržel se:          0 

 

16. Různé, diskuse a závěr 

 

          Do různého a do diskuse se z přítomných zastupitelů přihlásil pan Blažek a upozornil na to, 

že v návrhu hřiště v SPŠD je antukový povrh, který je velice náročný na údržbu. Nebyl by lepší 

nějaký jiný povrh nenáročný na údržbu. Reagoval pan starosta Mojžíš, který uvedl, že v místě by 

měl být správce a dohlížet na údržbu hřiště. Na stranu pana starosty se postavila paní 

místostarostka Wagnerová, která uvedla, že i v Radčicích mají antukové hřiště a bez problémů 

jej dokáží udržovat. Naopak na stranu pana Blažka se postavil pan zastupitel Novotný jenž 



uvedl, že tento povrh je náročný nejen na údržbu, ale i na kvalitu výstavby. K této problematice 

ještě uvedl pan starosta, že se zatím jedná o přibližný návrh a projekt, samozřejmě se ještě budou 

připravovat konkrétní a přesné plány, které mohou od návrhu být odlišné. 

 

     S dalším bodem do diskuse se přihlásil pan zastupitel Fleišman, který se zajímal o Norské fondy, 

jejichž zástupce navštívil pana starostu. Pan Fleišman uvedl, že z případné dotace z Norských 

fondů by bylo vhodné opravit sochu sv. Jiří na nádvoří křimického zámku, samozřejmě pokud 

bude pan Lobkowicz souhlasit. Reagoval pan místostarosta Lobkowicz, který uvedl, že se 

zástupci Norských fondů již má sjednánu schůzku jeho otec a chce jednat právě o uvedené 

opravě sochy. 

 

     Dále pan Fleišman zmínil jako velice zajímavý projekt občanského sdružení Vochomůrky a zda 

o něm pan starosta ví. Pan starosta Mojžíš odpověděl, že projekt i sdružení zná a podporuje i 

zapojení našeho MO do tohoto projektu, přestože se jedná o sdružení z Vochova, ale jsou v něm 

i křimické ženy. Pana starostu doplnila paní místostarostka Wagnerová, která sdělila, že vše o 

projektu a o sdružení je k nahlédnutí v kanceláři pana starosty. 

 

     Jako další se do diskuse přihlásil pan zastupitel Novotný, který požaduje posunutí hranice (DZ) 

Křimic až za zastavěnou část směrem na Kozolupy. Z povděkem kvitoval osazení měřiče 

rychlosti, ale bohužel je již mimo obec. V důsledku velkého provozu po Chebské ulici není 

možné bezpečně vyjet ze Žitné ulice. Reagoval pan starosta Mojžíš, který uvedl, že již několikrát 

bylo posunutí hranice obce požadováno, ale bohužel vždy jsme narazili na zamítavé stanovisko 

PČR s tím, že komunikace nesplňuje podmínky vjezdu do obce. Bylo nutné počkat na schválení 

rozpočtu na příští rok a hned v lednu se začne jednat s projektantem na vytvoření potřebné tzv. 

„vjezdové brány do obce“. Po vybudování bude možné hranice obce posunout. Do diskuse se 

zapojil i pan zastupitel Fleišman, který uvedl, že výjezd ze Žitné ulice na Chebskou je opravdu 

velkým problémem. Žitnou ulicí za hodinu projede cca 40 vozidel, rozšiřuje se sídliště na konci 

Žitné a Konopné ulice a není žádný jiný výjezd na Chebskou. Dle jeho názoru je třeba ulice 

zjednosměrkovat nebo nechat vybudovat nové výjezdy, případně nechat vybudovat i další 

kruhový objezd na Chebské ulici. O tom všem je však potřeba dostatečně dopředu jednat jak 

s MMP tak i PČR. 

 

     Dále se do diskuse přihlásil zastupitel pan Slepička, který se dotazoval, kdy se bude budovat 

chodník od pana Forejta podél Chebské ulice až k ulici Ztracená, že již před několika lety byl 

vypracován projekt, který má k dispozici. Opět reagoval pan starosta Mojžíš s tím, že o projektu 

mu není nic známo a při přebírání úřadu nebyl žádný takový projekt nalezen. Požádal tedy pana 

zastupitele Slepičku o zapůjčení zmiňovaného projektu, který předloží na MMP i KÚ, případně 

nechá projekt přepracovat či upravit. 

 

     Na závěr se ještě s prosbou na všechny přítomné přihlásila paní místostarostka Wagnerová a 

požádala o pomoc při přípravě a zdobení kostelíku na Horničce na tradiční vánoční zpívání koled 

 

Dále se do diskuse již nikdo další nepřihlásil a tak pan starosta všem poděkoval za účast, náměty 

a plodnou diskusi a ukončil jednání ZMO.  

 

Na závěr popřál všem přítomným krásné a pohodové adventní dny.  

 

Zapsal 10.12.2018:                                                                                                          souhlasí:  

 

Mgr. Ladislav Plochý                                                                                                      Vít Mojžíš 

 

Ověřil: 

 

                                      Václav Seifert                                Zdeněk Fleišman 


