
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 7. 2. 2018 

  
Přítomni: dle prezenční listiny 

  

Program: 

 

     1. Zahájení 

2. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 
3. Návrh usnesení č. 001/2018 – rozpočtové opatření č. 01/2018 

4. Návrh usnesení č. 002/2018 – rozpočtové opatření č. 02/2018 

5. Návrh usnesení č. 003/2018 – rozpočtové opatření č. 03/2018 

6. Návrh usnesení č. 004/2018 – rozpočtové opatření č. 04/2018 

7. Návrh usnesení č. 005/2018 – benefity na rok 2018 pro občanská sdružení a spolky                                                       

8. Návrh usnesení č. 006/2018 – změna pravidel sociálního fondu ÚMO 5 

9. Návrh usnesení č. 007/2018 – úprava vyhlášky o místních poplatcích na území města Plzně 

10. Návrh usnesení č. 008/2018 – vyjádření k udržovacím pracím ČEZ                                                        

11. Návrh usnesení č. 009/2018 – vyjádření k žádosti o odprodej části pozemku p.č. 1000/1  

12. Návrh usnesení č. 010/2018 – vyjádření k žádosti o odprodej části pozemku p.č. 18/1 

13. Návrh usnesení č. 011/2018 – vyjádření k žádosti o odprodej pozemku na parkovací stání 

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

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

16. Různé, diskuse a závěr 

 

1. Zasedání zahájil starosta p. Mojžíš a konstatoval, že ZMO se sešlo v počtu 10 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 pánové Kubíček a Bayer. 

 

3.  Návrh usnesení č. 001/2018 

 

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

opatření č. 01/2018 týkající se využití volných prostředků z FRR na projektovou dokumentaci 

kanalizace a vodovodu v Plzeňské ulici, na projektovou dokumentaci stavby školní tělocvičny ve 

Vochovské ulici a výměnu a doplnění MKDS 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 001/2018 

Pro:          10         proti:          0          zdržel se:         0 

 

4.  Návrh usnesení č. 002/2018  

 

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

opatření č. 02/2018 týkající se přijetí neinvestiční dotace spojené se zajištěním voleb prezidenta 

ČR 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 002/2018 

Pro:         10         proti:          0          zdržel se:         0 

 

 

 



5.  Návrh usnesení č. 003/2018 

 

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

opatření č. 03/2018 týkající se přijetí dotace z FŽP MP na projekt „Sportovně relaxační areál 

Učňovská ulice“  

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 003/2018 

Pro:          10          proti:          0           zdržel se:          0 

 

6.  Návrh usnesení č. 004/2018 

 

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

opatření č. 04/2018 týkající se přijetí dotace z ÚP ČR na pracovní příležitosti VPP za období 

11/2017 

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 004/2018 

    Pro:          10         proti:          0          zdržel se:          0 

 

 

7. Návrh usnesení č. 005/2018 

 

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

občanským sdružením a spolkům se sídlem v Křimicích, Křimické ZŠ a MŠ ve formě 

bezplatného využívání mikrobusu do výše 30 000,- Kč na rok 2018 pro každou organizaci. 

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 005/2018 

    Pro:          10        proti:          0          zdržel se:          0 

 

8. Návrh usnesení č. 006/2018 

 

    V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad od 1.3.2018 

změnu Statutu a pravidel využívání sociálního fondu ÚMO 5 

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 006/2018 

    Pro:          10         proti:          0          zdržel se:          0 

 

9. Návrh usnesení č. 007/2018 

 

     V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s navrhovanou změnou 

vyhlášek města Plzně o místních poplatcích 

     

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 007/2018 

    Pro:          10         proti:          0          zdržel se:          0 

 

10. Návrh usnesení č. 008/2018 

 

     V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s provedením udržovacích 

prací, s výměnou kabelu a uložením sítí ČEZ s podmínkou, že nejprve bude provedena demontáž 

a odstranění stávající trafostanice a vzdušného vedení na pozemku p.č. 451/1 k.ú. Křimice.  

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 008/2018 

    Pro:          10         proti:          0          zdržel se:          0 

 

 



11. Návrh usnesení č. 009/2018 

 

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

geometricky neoddělené části pozemku p.č. 1000/1 k.ú. Křimice panu Jiřímu Bendovi 
        

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 009/2018 

Pro:          0         proti:          10          zdržel se:          0 

 

12. Návrh usnesení č. 010/2018 

 

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

p.č. 18/1 k.ú. Křimice o výměře 334 m² manželům Slámovým 

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 010/2018 

    Pro:          10         proti:          0          zdržel se:          0 

 

13. Návrh usnesení č. 011/2018 

 

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

p.č. 1097/142, 1097/141, 1097/136 a 1097/153, vše v k.ú. Křimice panu Jánu Djakovi.  

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 011/2018 

    Pro:          0         proti:          10          zdržel se:          0 

 

14. Návrh usnesení č. 012/2018 

 

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

kontrolního výboru ZMO Plzeň 5 – Křimice ze dne 29. 1. 2018 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 012/2018 

    Pro:          10          proti:          0          zdržel se:          0 

   

15. Návrh usnesení č. 013/2018 

 

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

činnosti starosty MO Plzeň 5 za období od 6. 12. 2017 do 6. 2. 2018 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 013/2018 

    Pro:          10          proti:          0          zdržel se:          0 

 

16. Různé, diskuse a závěr 

 

          Do různého se jako první přihlásil pan zastupitel Bayer, který upozornil na velmi špatný stav 

cyklostezky mezi Křimicemi a Radčicemi. Odpověděl pan starosta Mojžíš, že vzhledem k tomu, 

že uvedená cyklostezka je v k.ú. Radčice tak upozorní pana starostu Radčic a požádá o nápravu. 

          Další dotaz na pana starostu vznesl pan místostarosta Lobkowicz a týkal se plánované 

uzavírky Křimické ulice z důvodu výměny inženýrských sítí a následné výměně povrchu 

vozovky. Pan starosta odpověděl, že po jednání s magistrátem a ÚMO Plzeň 3 bude během 

uzavření Křimické ulice připravena objížďka okolními ulicemi. Tato objížďka bohužel 

z technických důvodů nebude moci být po celou dobu uzavírky. Autobusy MHD by měly být 

uzavírkou ovlivněny minimálně. 

          Dále se přihlásil pan zastupitel Fleišman a upozornil na vzrůstající výstavbu v Křimicích a 

tím k obrovskému nárůstu dopravy. Je potřeba v případě další výstavby směrem na Vochov trvat 

na nové komunikaci s vyústěním přímo na ulici Chebskou. 



          Dále pan zastupitel Fleišman upozornil na problém chybějícího chodníku k nově 

budovanému bytovému domu za zámeckým parkem směrem na Vochov. Na toto reagoval pan 

starosta Mojžíš s tím, že investor, který buduje bytový dům má na základě Rozhodnutí starosty 

MO 5 podmínku chodník vybudovat.  

     Další stížnost pana Fleišmana směřovala k velkému množství neuklizených psích exkrementů 

po celých Křimicích. Reagoval pan tajemník Plochý, který uvedl, že úklid po psech je povinností 

jejich majitelů a ve spolupráci s městskou policií je již předběžně na polovinu února připravená 

akce na kontrolu psů a dodržování vyhlášky jejich majiteli. Zároveň okrskový strážník byl na 

tento problém upozorněn a požádán o zpřísnění kontrol a pokut za nedodržování vyhlášky. 

     Do diskuse se přihlásil i starosta Mojžíš, který všechny přítomné seznámil se svým jednáním 

ohledně Kovošrotu Suda. Uvedl, že požádal Drážní úřad o co nejrychlejší zahájení řízení a 

kontrolní výbor provedl místní šetření a zjištěné poznatky byly přeneseny na technického 

náměstka města Plzně. Tento však na základě rozboru právního odboru MMP uvedl, že jednání 

s Drážním úřadem v této konkrétní věci rozhodně nespadá do jeho kompetence a ani ZMO 

nemůže do řízení nikterak zasahovat. Jednat může pouze Stavební odbor ÚMO 5 v rámci 

přenesené působnosti a celou věc by měl předem konzultovat se stavebním odborem MMP. 

     Z řad občanů se do diskuse přihlásil pan Moravec a uvedl, že se společně s panem Šteinerem 

a Korbelem prohlásili za účastníky řízení s Kovošrotem Suda. 

     Dále upozornil na nevhodně umístěné hřiště v Učňovské ulici, které dle jeho názoru 

v takovémto typu nepatří do bytové zástavby. Na problém podle něj upozorňují i ostatní 

obyvatelé jako paní Čečilová a pan Šůcha. Problémem je především nevyřešený problém s 

močením v okolí hřiště, dále večerní scházení studentů SPŠD, kdy v místě hlučí, popíjejí alkohol 

a kouří. Reagoval pan tajemník Plochý, který uvedl, že močení na veřejnosti je přestupkem, 

jehož řešení je v kompetenci MP a PČR a především je na každém člověku. Neexistuje žádný 

právní předpis, který by nařizoval vybudování toalet u hřišť. Popíjení alkoholických nápojů a 

kouření je na hřišti zakázáno vyvěšenými pravidly a dohledem nad dodržováním byla požádána 

MP a PČR. Pokud dojde k rušení nočního klidu, močení či jinému přestupkovému řízení je nutné 

toto ihned ohlásit na MP (linka 156) nebo na PČR (linka 158). 

     Dalším z řad občanů co se přihlásil do diskuse byl pan Běhounek, který vznesl dotaz ohledně 

snížení nájmu za pronájem městského pozemku panu Sudovi. Odpověděl pan starosta Mojžíš, 

který uvedl, že snížení nájemného bylo na základě nového přeměření pronajaté plochy a bylo 

v loňském roce řádně schváleno ZMO, konkrétní čísla bohužel neví z hlavy. Proto byl pan 

Běhounek pozván, aby v úředních hodinách navštívil náš úřad, kde mu budou veškeré materiály 

k nahlédnutí předloženy panem tajemníkem. 

     Pan Slepička vznesl dotaz na odkup pozemku města za panem Korbelem, kdy se dozvěděl, že 

tento pozemek má kupovat pan Suda. Starosta Mojžíš odpověděl, že v loňském roce prodej 

tohoto pozemku panu Sudovi ZMO zamítlo. Pan zastupitel Suda uvedl, že s městem o prodeji či 

směně nadále jedná. 

     Dalším z řad občanů, který vznesl svůj dotaz byl pan Jamrich, zeptal se zda je vhodné 

uzavření cesty V Dolově, když došlo k nárůstu dopravy v Křimicích. Odpověděl pan starosta 

Mojžíš. Cesta byla uzavřena z důvodu množících se stížností občanů na neohleduplné jednání 

projíždějících řidičů a obrovský nárůst dopravy a to včetně nákladní, v obytné zóně ulice 

K Dolovu. Další stížnosti směřovaly i na havarijní stav této cesty. Vzhledem k tomu, že se 

nejedná o oficiální komunikaci a ani není v majetku města, nelze ji opravit, toto by museli 

provést majitelé cesty. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o uzavření. Zatím jsou veškeré ohlasy 

pozitivní, jak od chodců, cyklistů tak i obyvatel přilehlé obytné zóny. Doprava v Křimicích by se 

měla zlepšit po dokončení Západního okruhu, které je plánováno na rok 2021. 

      K tomuto dotazu se s doplňující otázkou přihlásil pan Běhounek a zeptal se, zda bude možné 

tuto uzavřenou cestu opravit alespoň pro pěší a cyklisty? Pan starosta Mojžíš uvedl, že toto má 

MO v plánu provést na jaře před cyklistickou sezónou. 

        Na pana starostu vznesl dotaz i pan Moravec. Dotaz se týkal záměru napojit komunikaci 

proti hlavnímu vjezdu do bývalého statku. Starosta Mojžíš uvedl, že s tímto záměrem se zatím 

nepočítá. 



     Na závěr požádal pan Slepička jako předseda Technické komise ÚMO5 pana starostu o 

přítomnost na jednáních uvedené komise. Pan starosta Mojžíš toto přislíbil a uvedl, že se rád 

zúčastní pokud to bude jen trochu možné.     

              

         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 únoru a březnu. Především na Křimickou zabijačku, masopust a ples ÚMO 5. 

 

Zapsal: 

 

Mgr. Ladislav Plochý 

 

Ověřil: 

 

 

 

Libor Kubíček                                                                                                              Vlastimil Bayer 


