
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 6. 2. 2019 

  
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

  

 

Program: 

 

01. Zahájení a představení návrhu plánu zastavitelnosti Křimice - západ (UKR MMP) 

02. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 

03. Návrh usnesení č. 001/2019 – rozpočtové opatření č. 15/2018 – přesun v rozpočtu MO 5 

04. Návrh usnesení č. 002/2019 – rozpočtové opatření č. 01/2019 – převod podílu na daních  

05. Návrh usnesení č. 003/2019 –  návrh rozdělení benefitů na mikrobus 

06. Návrh usnesení č. 004/2019 – návrh na navýšení odměn neuvolněným zastupitelům MO 

07. Návrh usnesení č. 005/2019 –  návrh na odkup pozemku 

08. Návrh usnesení č. 006/2019 – návrh na výkup pozemků  

09. Návrh usnesení č. 007/2019 – zpráva finančního výboru ZMO 5                                                         

10. Návrh usnesení č. 008/2019 – zpráva kontrolního výboru ZMO 5 

                                                       (předloženo na stůl!) 

11. Návrh usnesení č. 009/2019 – informační zpráva starosty MO 5 

                                                       (předloženo na stůl!) 

12. Různé, diskuse a závěr 

 

 

1. Zasedání zahájil starosta p. Mojžíš a konstatoval, že ZMO se sešlo v plném počtu 11 členů a 

tudíž je usnášeníschopné. Viz prezenční listina. Poté předal slovo paní Langové z UKR MMP 

aby představila návrh plánu zastavitelnosti Křimice - západ 

 

2.  Hlasování o programu ZMO 

 

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

zápisu paní Vítovcová a paní Wagnerová. 

 

3.  Návrh usnesení č. 001/2019 

 

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

opatření č. 15/2018 a přesun v rozpočtu MO 5 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 001/2019 

Pro:          11         proti:          0          zdržel se:         0 

 

4.  Návrh usnesení č. 002/2019  

 

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

opatření č. 01/2019 – převod podílu na daních  

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 002/2019 

Pro:         11         proti:          0          zdržel se:         0 

 

 

 

 



5.  Návrh usnesení č. 003/2019  

 

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

sdružením a spolkům se sídlem v Křimicích, křimické ZŠ a MŠ ve formě bezplatného užívání 

mikrobusu 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 003/2019 

Pro:         11         proti:          0          zdržel se:         0 

 

 

6.  Návrh usnesení č. 004/2019  

 

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

odměn vybraným neuvolněným členům ZMO Plzeň 5 – Křimice a odměnu pro člena finančního 

výboru a to od 1.3.2019 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 004/2019 

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

 

   

7. Návrh usnesení č. 005/2019  

 

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

p.č. 996/7 v k.ú. Křimice 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 005/2019 

Pro:         2 (Lobkowicz, Bunda)         proti:          7         zdržel se:         2 (Blažek, Novotný) 

 

 

8. Návrh usnesení č. 006/2019  

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s odkupem pozemků p.č. 

906/23 a 318/17 v k.ú. Křimice do vlastnictví Statutárního města Plzně 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 006/2019 

Pro:         11         proti:          0          zdržel se:         0 

 

 

9. Návrh usnesení č. 007/2019 
 

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

finančního výboru ZMO Plzeň 5 – Křimice ze dne 28. 1. 2019 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 007/2019 

    Pro:          11          proti:          0          zdržel se:          0 

 

14. Návrh usnesení č. 008/2019 

 

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

kontrolního výboru ZMO Plzeň 5 – Křimice ze dne 4. 2. 2019 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 008/2019 

    Pro:          11          proti:          0          zdržel se:          0 

   



15. Návrh usnesení č. 009/2019 

 

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

činnosti starosty MO Plzeň 5 za období od 4. 12. 2018 do 5. 2. 2019 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 009/2019 

    Pro:          11          proti:          0          zdržel se:          0 

 

16. Různé, diskuse a závěr 

 

          Do různého a do diskuse se z přítomných zastupitelů přihlásil pan Fleišman a pan Blažek 

kteří upozornili na znečišťování komunikace a parkování stavebních strojů ve Vochovské ulici 

před MŠ. Odpověděl referent stavebního odboru ÚMO 5 pan Kasal, který přislíbil, že promluví 

se zástupci stavby aby komunikaci uklízeli a nejezdili kolem MŠ. Tajemník pan Plochý uvedl, že 

domluví s MP kontrolu nad dodržováním úklidu komunikace.  

      

     Dále se přihlásil pan zastupitel Slepička, který apeloval na starostu, že je potřeba tlačin na MMP 

aby byl i přes odpor některých radčických občanů vybudován plánovaný sjezd z Regensburgské 

spojky v Radčicích. Reagoval pan starosta Mojžíš, který uvedl, že udělá vše proto aby byl 

plánovaný sjezd vybudován. 

 

     Z řad občanů se do diskuse přihlásil pan……, který upozornil na špatnou zimní údržbu 

chodníků. S omluvou se přihlásil pan tajemník Plochý, který uvedl, že bohužel v době sněžení 

pracovníci mající úklid na starosti byly v pracovní neschopnosti a technika nepobrala množství 

napadeného sněhu. Narychlo se podařilo sehnat alespoň několik ochotných lidí, kteří provedli 

alespoň základní prohrnutí nejvíce užívaných chodníků ručně, hrablem. Zároveň pan Plochý 

přislíbil, že se podobná situace snad nebude opakovat. 

 

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

ukončil a na závěr popřál všem přítomným krásné a pohodové dny.  

 

Zapsal 11.2.2019:                                                                                                          souhlasí:  

 

Mgr. Ladislav Plochý                                                                                                      Vít Mojžíš 

 

Ověřil: 

 

Marcela Wagnerová                                                                                               Alena Vítovcová 


