
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 27.11.2019 
 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Program: 

 

01. Zahájení jednání 

02. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 

03. Návrh usnesení č. 053/2019 – návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled na období 2021-2023 

04. Návrh usnesení č. 054/2019 – rozpočtové opatření č. 12/2019 

05. Návrh usnesení č. 055/2019 – souhlas s čerpáním finančních prostředků MŠ Křimice 

06. Návrh usnesení č. 056/2019 – pravomoc starosty k provádění rozpočtových opatření 

07. Návrh usnesení č. 057/2019 – volba nových členů finančního výboru 

08. Návrh usnesení č. 058/2019 – návrh na změnu Statutu města Plzně 

09. Návrh usnesení č. 059/2019 – návrh na změny vyhlášek o poplatku z pobytu 

10. Návrh usnesení č. 060/2019 – zpráva finančního výboru ZMO 5                                                        

11. Návrh usnesení č. 062/2019 – zpráva kontrolního výboru ZMO 5                                                                                                                                                                                   

12. Návrh usnesení č. 063/2019 – informační zpráva starosty MO 5    

13. Návrh usnesení č. 063/2019 – návrh smlouvy na připojení k elektrické síti 

14. Různé, diskuse a závěr 
 

1. Zasedání zahájil starosta p. Mojžíš a konstatoval, že ZMO se sešlo v počtu 9 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 paní 

Wagnerová a pan Blažek. 

Bylo hlasováno o programu 

Pro: 9 proti: 0        zdržel se: 0 

 

3. Návrh usnesení č. 053/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočet na rok 2020 a 

střednědobý výhled na období 2021-2023 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 053/2019 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

4. Návrh usnesení č. 054/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtové opatření č. 12/2019 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 054/2019 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0  

 

5. Návrh usnesení č. 055/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí  s čerpáním finančních prostředků MŠ 

Křimice 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 055/2019 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 



6. Návrh usnesení č. 056/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje pravomoc starosty k provádění 

jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do 50 000,- Kč 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 056/2019 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

7. Návrh usnesení č. 057/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo volí do funkce člena finančního výboru pana 

zastupitele Václava Seiferta a Libora Kubíčka 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 057/2019 

Pro: 7 proti: 0  zdržel se: 2 (Seifert, Kubíček) 

 

8. Návrh usnesení č. 058/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí  s návrhem změny Statutu města Plzně 

v předloženém znění 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 058/2019 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

9. Návrh usnesení č. 059/2019 

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

Statutárního města Plzně o místním poplatku z pobytu v předloženém znění  

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 059/2019 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

10. Návrh usnesení č. 060/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru ZMO 5 ze 

dne 18.11.2019 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 060/2019 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

11. Návrh usnesení č. 061/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZMO 5 

ze dne 25.11.2019 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 061/2019 

Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

12. Návrh usnesení č. 062/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo bere na vědomí informační zprávu starosty MO 5 za 

období od 10.9.2019 do 27.11.2019 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 062/2019 

Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

 

 

 



13. Návrh usnesení č. 063/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje uzavření budoucí smlouvy o připojení 

odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě ČEZ k připojení odběrného místa v Křimicích u kostela na 

Horničce 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 063/2019 

Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

14. Různé, diskuse a závěr 

     Do různého a do diskuze se z přítomných zastupitelů nikdo nepřihlásil tak pan starosta Mojžíš dal prostor 

k vyjádření přítomným občanům. 

     Z přítomných občanů se do diskuse zapojila paní O……žádala zastupitele, aby v křimickém zpravodaji apelovali 

na majitele psů, aby po svých psech uklízeli a dodržovali zákaz volného pobíhání psů, dále upozornila, že se neustále 

ztrácejí pytlíky na psí exkrementy. Reagoval pan tajemník Plochý a přislíbil zveřejnění o povinnostech majitelů psů 

nejen v křimickém zpravodaji, ale i na webových stránkách úřadu. Také uvedl, že bude požádáno vedení MP 

Skvrňany o provedení akce zaměřené na dodržování vyhlášky majiteli psů.  

     Dále paní O….. upozornila na velice častý průjezd vozidel Květinovou ulicí v protisměru, na nepořádek kolem 

kontejnerů na tříděný odpad v Kozolupské ulici a na černou skládku za zámeckou zdí u stavby pana Kopáčka. Opět 

reagoval pan Plochý a uvedl, že na jízdu v protisměru bude upozorněna MP i PČR a na nepořádek u kontejnerů stejně 

jako černé skládky jsou záležitostí společnosti Čistá Plzeň, která má povinnost toto uklízet. Nepořádek bude nafocen a 

zaslán se žádostí o úklid na Čistou Plzeň. 

     Paní O….. ještě upozornila na obtěžující kouř z komínů některých spoluobčanů. Pan Plochý požádal, zda by nebylo 

možné vždy uvést konkrétně, který občan. Poté co bude více stížností může být tento občan nahlášen na OŽP MMP, 

který provede další opatření. 

     Další z řad občanů se do diskuse přihlásil pan S….., který představil zastupitelům a všem přítomným nový 

křimický spolek fotbalového oddílu. Od 2.9.2019 kdy  tento spolek vznikl má 127 členů z toho 100 hráčů a 21 dětí. 

Pan S….. projevil chuť spolupracovat s dalšími křimickými spolky i s MO a požádal ZMO o možnou podporu. Pan 

starosta Mojžíš poděkoval za představení a informace a podporu ze strany MO přislíbil.     

Nikdo další se z řad zastupitelů ani občanů do diskuse nepřihlásil, a tak pan starosta jednání ZMO ukončil. 

Zapsala 27.11.2019       Souhlasí 4.12.2019: 

Mgr. Ladislav Plochý         Vít Mojžíš 

Ověřil: 

Marcela Wagnerová       Dušan Blažek 


