
Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 9.10.2019 
 

 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Program: 

 

01. Zahájení jednání 

02. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 

03. Návrh usnesení č. 047/2019 – rozpočtové opatření č. 11/2019 

04. Návrh usnesení č. 048/2019 – blokace finančních prostředků z FRR 

05. Návrh usnesení č. 049/2019 – prodloužení pronájmu a termínu dokončení stavby 

06. Návrh usnesení č. 050/2019 – návrh nájemní smlouvy na pronájem zámeckého parku 

07. Návrh usnesení č. 051/2019 – rezignace na předsednictví ve Finančním výboru ZMO a volba nového předsedy 

08. Různé, diskuse a závěr 

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

Slepička a Blažek. 

Bylo hlasováno o programu 

Pro: 10 proti: 0        zdržel se: 0 

 

3. Návrh usnesení č. 047/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtové opatření č. 11/2019 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 047/2019 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0 

 

4. Návrh usnesení č. 048/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje blokaci finančních prostředků ve FRR MO 

Plzeň 5 na plánovanou akci „Plzeň, Řimice, Plzeňská ulice – prodloužení vodovodu“ ve výši 6 000 tis. Kč. 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 048/2019 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 1 (p. Kubíček)  

 

5. Návrh usnesení č. 049/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dodatku nájemní smlouvy č. 

2017/002870/NS, jejímž předmětem bude prodloužení termínu dokončení stavby a prodloužení termínu doby 

nájmu 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 049/2019 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

 

 



6.  Návrh usnesení č. 050/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje pronájem části zámeckého parku dle 

mapového zákresu a uzavření nájemní smlouvy v předloženém znění ve variantě „D“ 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 050/2019 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0 

 

7. Návrh usnesení č. 051/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci paní zastupitelky 

Vítovcové na předsednictví ve Finančním výboru ZMO a volí od 1.11.2019 do funkce předsedy Finančního 

výboru ZMO pana zastupitele Františka Slepičku  

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 051/2019 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 1 (p. Slepička)  

  

8. Různé, diskuse a závěr 

     Do různého a do diskuze se z přítomných zastupitelů přihlásil pan Blažek s dotazem jakým způsobem se bude řešit 

nárůst drobné kriminality v Křimicích. Reagoval pan tajemník Plochý a pozval nejen pana zastupitele Blažka na 

setkání občanů se starostou, které se bude konat 31.10.2019 i za přítomnosti vedení městské i státní policie, které na 

tyto a dalčí dotazy týkající se bezpečnosti v Křimicích rádi odpoví. 

     Jako další se do diskuse přihlásil pan zastupitel Fleišman, kterého zajímalo jakým způsobem bude opraven přepad 

kanalizace do řeky a by nedocházelo k otravě ryb v sádkách v areálu u Mže. Odpověděl pan starosta Mojžíš, že přepad 

bude vyveden do řeky Mže až za areálem u Mže a tak budou ryby v sádkách v bezpečí. 

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

Zapsal 11.10.2019       Souhlasí 14.10.2019: 

Mgr. Ladislav Plochý         Vít Mojžíš 

Ověřil: 

František Slepička       Dušan Blažek 


