
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 31. 10. 2018  
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

  

Program: 

 

     01. Zahájení 
     02.  Ověření mandátů – kontrola dle OP, převzetí osvědčení proti podpisu 

03.  Složení slibu členů ZMO 

04. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 

05.  Návrh na volbu starosty a místostarostů aklamací 

06.  Volba starosty a místostarostů 

07.  Návrh na počet členů Kontrolního a Finančního výboru ZMO 

08.  Volba předsedy a členů Finančního výboru ZMO 

09.  Volba předsedy a členů Kontrolního výboru ZMO 
10. Různé, diskuse a závěr 

 

 

1. Zasedání zahájil starosta p. Mojžíš a konstatoval, že nové ZMO se sešlo v počtu 9 členů a tudíž je 

usnášeníschopné. Jeden nový zastupitel je neomluven a jednomu vznikne mandát až 1. 11. 2018, 

viz prezenční listina. 

 

2.  Ověření mandátů - převzetí  osvědčení 

     Pan tajemník provedl ověření mandátů a po kontrole OP předal proti podpisu přítomným 

osvědčení o zvolení členem (členkou) zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 5 – Křimice (viz 

potvrzení o převzetí). 

 

3.   Složení slibu  

      Pan tajemník Plochý přednesl slib zastupitele, každý přítomný zastupitel slib stvrdil svým      

      podpisem a pronesením slova „slibuji“. (viz podpisová listina Slib ZMO Plzeň 5 – Křimice). 

  

4.   Hlasování o programu ZMO 

 

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

zápisu paní Wagnerová a pan Fleišman. 

 

5.  Návrh na volbu starosty a místostarostů aklamací 

 

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

starosty a místostarostů aklamací 

 

Bylo hlasováno o návrhu  

Pro:          9         proti:          0          zdržel se:         0 

 

6.  Volba starosty a místostarostů -  usnesení č. 056/2018  

 

Jako první zastupitelstvo volilo starostu. Jediným navrženým byl dosavadní starosta pan Vít 

Mojžíš. O tomto návrhu bylo hlasováno: 

 

Pro:         8           proti:           0           zdržel se:          1 (p. Slepička) 

 

ZMO tak téměř jednohlasně zvolilo starostou opět pana Víta Mojžíše.  



Dále bylo hlasováno o prvním neuvolněném místostarostovi.  

Prvním navrženým byl pan Vladimír Lobkowicz. Bylo hlasováno o tomto návrhu: 

 

Pro:         5          proti:          1          zdržel se:          3 (pí Vítovcová, p. Kubíček, p. Lobkowicz) 

 

Dalším navrženým místostarostou byl pan Libor Kubíček. Bylo hlasováno o tomto návrhu: 

 

Pro:          1          proti:          7          zdržel se:           1 (p. Kubíček) 

 

1. místostarostou byl tak většinou přítomných zastupitelů zvolen pan Vladimír Lobkowicz. 

 

Další hlasování se týkalo volby druhého neuvolněného místostarosty.  

Prvním navrženým byla paní Marcela Wagnerová. Bylo hlasováno o tomto návrhu: 

 

Pro:          6          proti:          1          zdržel se:          2 (pí Wagnerová, p. Kubíček) 

 

 Dalším navrženým místostarostou byl opět pan Libor Kubíček. Bylo hlasováno o tomto návrhu:  

 

Pro:         1         proti:          7          zdržel se:         1  (p. Kubíček) 

 

Většinou přítomných zastupitelů byla 2. místostarostkou zvolena paní Marcela 

Wagnerová. 

 

7.  Návrh na počet členů Finančního a Kontrolního výboru ZMO 

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí bez výhrad s návrhem 

pana starosty Mojžíše na tříčlenné výbory. 

 

Bylo hlasováno o návrhu:  

Pro:          9          proti:          0           zdržel se:          0 

 

 

8.  Volba předsedy a členů Finančního výboru ZMO Plzeň 5 – Křimice – usnesení č. 057/2018 

 

Jako první proběhla volba předsedy finančního výboru. 

Jako jediná byla navržena paní Alena Vítovcová. Bylo hlasováno o tomto návrhu: 

 

    Pro:          8         proti:          0          zdržel se:          1 (pí Vítovcová) 

 

Předsedkyní Finančního výboru byla většinou přítomných ZMO zvolena paní Alena 

Vítovcová. 

 

Dále byli voleni členové Finančního výboru ZMO. 

Jako první byl navržen pan Dušan Blažek. Bylo hlasováno o tomto návrhu: 

 

Pro:          8           proti:           0           zdržel se:           1  (p. Blažek) 

 

Dalším navrženým byl pan Petr Lejsek. Bylo hlasováno o tomto návrhu: 

 

Pro:          7           proti:          1            zdržel se:           1  (p. Lobkowicz) 

 

Posledním navrženým byl pan František Slepička. Bylo hlasováno o tomto návrhu: 

 

Pro:          2           proti:          7             zdržel se:           0 



Jako členové Finančního výboru ZMO Plzeň 5 – Křimice byli většinou hlasů přítomných 

zastupitelů zvolení pánové Dušan Blažek a Petr Lejsek. 

 

 

9. Volba předsedy a členů Kontrolního výboru ZMO Plzeň 5 – Křimice – usnesení č. 058/2018 

 

 Jako první proběhla volba předsedy kontrolního výboru. 

Jako jediný byl navržen pan Václav Seifert. Bylo hlasováno o tomto návrhu: 

 

    Pro:          8         proti:          0          zdržel se:          1 (p. Seifert) 

 

Předsedou kontrolního výboru byl většinou přítomných ZMO zvolen pan Václav Seifert. 

 

Dále byli voleni členové Kontrolního výboru ZMO. 

Jako první byl navržen pan Libor Kubíček. Bylo hlasováno o tomto návrhu: 

 

Pro:          8           proti:           0           zdržel se:           1  (p. Kubíček) 

 

Dalším a posledním navrženým byl pan Zdeněk Fleišman. Bylo hlasováno o tomto návrhu: 

 

Pro:          8           proti:          0            zdržel se:           1  (p. Fleišman) 

 

Jako členové Kontrolního výboru ZMO Plzeň 5 – Křimice byli většinou hlasů přítomných 

zastupitelů zvolení pánové Libor Kubíček a Zdeněk Fleišman. 

 

 

10. Různé, diskuse a závěr 

 

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

Mojžíš dal prostor přítomným občanům. 

 

          Jako první se z řad přítomných občanů do diskuse přihlásil pan Forejt, který se představil jako 

křimický zemědělec, podnikatel a výrobce kysaného zelí. Poté všem zastupitelům poblahopřál ke 

zvolení a přednesl své připomínky k předchozímu volebnímu období. Podle něj předchozí ZMO 

nekonalo neutrálně a podporovalo pouze firmu pana Lobkowicze, který byl a je členem ZMO. 

ZMO také odhlasovalo dotaci na opravu kostela Na Horničce, jehož majitelem je rodina 

Lobkowiczova a tak také on požaduje dotaci ve výši 50 000,- Kč. na opravu svého hrobu. Dále 

pan Forejt uvádí, že před zelárnou pana Lobkowicze bylo vybudováno parkoviště a i on tedy 

chce před svou zelárnou vybudovat od obce parkoviště. Také se panu Forejtovi nelíbí, že soutěž 

o nejlépe naložené kysané zelí stále vyhrává zelí pana Lobkowicze, je potřeba lépe a otevřeněji 

hodnotit. Pan Forejt tak požaduje podporovat všechny křimické občany a podnikatele stejně! Na 

závěr i předchozí zastupitelstvo, konkrétně pana starostu Mojžíše a pana tajemníka Plochého 

pochválil za vyřešení dlouho neřešené hlučnosti BČS Michels na Chebské ulici. 

 

     Na všechny připomínky reagoval pan starosta Mojžíš, který uvedl, že dotace byla na církevní 

objekt, kdy kostel Na Horničce byl v majetku církve, dále, že parkoviště na Zámeckém náměstí 

před zelárnou bylo plánováno již před právě proběhlým volebním období a parkoviště je veřejné 

a ne pro zelárnu, naopak před zelárnou byl prostor pro manipulaci zmenšen a zmenšena byla i 

nákladní rampa patřící k zelárně. Dále uvedl, že zelí pana Lobkowicze nikdy soutěž o nejlépe 

naložené kysané zelí nevyhrála. 

 

Pana starostu doplnila zastupitelka paní Vítovcová, která uvedla, že zelí pana Lobkowicze 

vyhrálo pouze jednou a to bylo ještě za starosty pana Otáska. 

 



Dále reagoval pan Lobkowicz, který uvedl, že hodnocení je naprosto anonymní, vzorky jsou 

pouze očíslované a nikdo z porotců neví čí vzorek má jaké číslo a pokud je mu známo, tak i pan 

Forejt se několikrát hodnocení účastnil.  

 

Opět se přihlásil pan Forejt a uvedl, že nevěří ve spravedlivé hodnocení a především 

v přepočítávání bodů, paní Forejtová doplnila, že tato soutěž by měla být pouze pro fyzické 

osoby a v žádném případě pro firmy.  

 

Do diskuse se přihlásil i pan zastupitel Slepička, který uvedl, že nejlepší pro srovnání bude, 

pokud se soutěže i následného hodnocení zúčastní pan Lobkowicz i pan Forejt.  

 

K soutěži o nejlépe naložené kysané zelí se na závěr přihlásil opět pan starosta Mojžíš, který 

uvedl, že velice rád od pana Forejta i jiných spoluobčanů přivítá návrhy na změnu v hodnocení 

soutěže a nejlépe bude, pokud hodnocení i přepočítávání hlasů proběhne přímo na místě 

v přítomnosti pana Forejta i pana Lobkowicze. 

 

     Další dotaz pana Forejta směřoval k tomu, proč MO podporuje a prezentuje na svém 

billboardu soukromý festival zelí, nehledě na to, že tento festival mu byl ukraden. Se slavnostmi 

zelí se pan Forejt setkal v Německu a přivezl je sem. 

 

Reagoval pan starosta Mojžíš a uvedl, že festival zelí je akce veřejná a pro všechny občany proto 

je i podporována MO. 

 

Dále reagoval z řad občanů i pan Kohout, který uvedl na adresu pana Forejta, že pokud také bude 

dělat nějakou takovou veřejnou akci pro všechny, tak mu ji určitě bude také MO prezentovat.   

 

     S dalším dotazem se přihlásil pan zastupitel Slepička a zeptal se pana místostarosty 

Lobkowicze, zda bude i nadále poskytovat park občanům a MO pro nejrůznější veřejné akce? 

 

     Pan Lobkowicz odpověděl, že údržba parku něco stojí a je potřeba přemýšlet nad tím, kde 

peníze vzít. V současné době tak nedokáže říci nic určitého. 

 

     Další do diskuse z řad občanů se přihlásil pan Korbel a upozornil zastupitele, že nepřevzali 

čistý stůl, je potřeba aby si nové zastupitelstvo udělalo inventuru, protože je spousta věcí, které 

předchozí ZMO neřešilo. Občané nevědí zda ZMO stojí u některých věcí při svých občanech. 

 

Reagoval pan starosta Mojžíš s tím, že pan Korbel zřejmě naráží na problém šrotiště Suda. 

Bohužel tento problém, ale nespadá do kompetence našeho ZMO, ale do kompetence ČD a tak 

ani ZMO a ani ZMP nemůže do řízení vedeného ČD zasahovat. Přesto několik zastupitelů  

sepsalo dopis, ve kterém vyjadřují podporu našim spoluobčanům  a tento dopis byl předám 

kompetentnímu orgánu ČD. 

 

Pan Korbel doplnil, že i přes to může ZMO něco pro své spoluobčany udělat, a to podpořit dílčí 

změnu územního plánu. 

 

Poslední z řad občanů se do diskuse přihlásil pan Votava a zeptal se pana starosty, zda se může 

vyjádřit k úklidu skládky ze strany školáků. 

 

Pan starosta Mojžíš uvedl, že se již konalo několik setkání s rodiči školáků, ale na hlavní setkání, 

které proběhlo u paní ředitelky 15. ZŠ jsme bohužel nebyli pozváni. Pan starosta již nechce dále 

rozdmýchávat vášně a obdobné akce se již nebudou opakovat. Celá akce proběhla zcela jinak než 

je prezentována některými rodiči v tisku a v žádném případě nikdo z dětí nebyl vystaven 

nejmenšímu riziku.  

 



Reagoval ještě pan zastupitel Slepička, který uvedl, že na uvedeného setkání na ZŠ se zúčastnil a 

vše se poměrně dobře vyjasnilo. Rodiče byli ze strany školy špatně informováni a přesto, že se 

tohoto jednání pan starosta nezúčastnil tak se vše vyjasnilo a není potřeba se celou věcí dále 

zabývat.   

 

Dále se do diskuse již nikdo další nepřihlásil a tak pan starosta všem poděkoval a poblahopřál 

novým i staronovým zastupitelům ke zvolení. 

 

Na závěr popřál všem přítomným krásný a pohodový podzim.  

 

 

 

 

 

Zapsal 6. 11. 2018:                                                                                                            souhlasí:  

 

 

 

Mgr. Ladislav Plochý                                                                                                      Vít Mojžíš 

 

 

 

Ověřil: 

 

 

 

Zdeněk Fleišman                                                                                                    Marcela Wagnerová 


