
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 17. 4. 2019 

  
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

  

 

Program: 

 

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

02. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 

03. Návrh usnesení č. 010/2019 – Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO 5 za rok 2018 

04. Návrh usnesení č. 011/2019 – rozpočtové opatření č. 02/2019 – přijetí dotace z ÚP ČR  

05. Návrh usnesení č. 012/2019 – rozpočtové opatření č. 02/2019 – přesuny mezi položkami 

06. Návrh usnesení č. 013/2019 – rozpočtové opatření č. 02/2019 – přijetí dotace z FŽP MMP 

07. Návrh usnesení č. 014/2019 –  rozdělení dotací sdružením a spolkům 

08. Návrh usnesení č. 015/2019 – návrh na zvýšení odměny ZMO 5  

09. Návrh usnesení č. 016/2019 – rozpočtové opatření č. 02/2019 – použití Fondu rezerv a rozvoje 

10. Návrh usnesení č. 017/2019 – návrh na změnu vyhlášky – výpočet daně z nemovitosti 

11. Návrh usnesení č. 018/2019 – návrh na změnu nařízení – parkovací řád 

12. Návrh usnesení č. 019/2019 – návrh na změnu vyhlášky – o poplatku za užívání prostranství 

13. Návrh usnesení č. 020/2019 – žádost o odkoupení pozemku 

14. Návrh usnesení č. 021/2019 - rozpočtové opatření č. 02/2019 – účelový převod Sportmánie 

15. Návrh usnesení č. 022/2019 – zpráva finančního výboru ZMO 5 

16. Návrh usnesení č. 023/2019 – zpráva kontrolního výboru ZMO 5 

17. Návrh usnesení č. 024/2019 – informační zpráva starosty MO 5 

18. 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. Poté předal slovo paní Langové z UKR MMP aby 

představila upravený návrh plánu zastavitelnosti Křimice - Prvomájová 

 

2.  Hlasování o programu ZMO 

 

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

zápisu pánové Fleišman a Seifert. 

 

3.  Návrh usnesení č. 010/2019 

 

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

závěrečný účet a účetní závěrku MO5 za rok 2018 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 010/2019 

Pro:          10         proti:          0          zdržel se:         0 

 

4.  Návrh usnesení č. 011/2019  

 

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

opatření č. 02/2019 – přijetí dotace z ÚP ČR  

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 011/2019 

Pro:         10         proti:          0          zdržel se:         0 



 

5.  Návrh usnesení č. 012/2019  

 

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

opatření č. 03/2019 – přesuny mezi položkami 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 012/2019 

Pro:         10         proti:          0          zdržel se:         0 

 

 

6.  Návrh usnesení č. 013/2019  

 

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

opatření č. 04/2019 – přijetí dotace z FŽP MMP  

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 011/2019 

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

 

   

7. Návrh usnesení č. 014/2019  

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje rozdělení dotací 

sdružením a spolkům 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 014/2019 

Pro:         10                      proti:          0         zdržel se:         0 

 

 

8. Návrh usnesení č. 015/2019  

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje navýšení odměny 

neuvolněné místostarostce v navržené výši 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 015/2019 

Pro:         9         proti:          0          zdržel se:         1   (pí Wagnerová) 

 

 

9. Návrh usnesení č. 016/2019 
 

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

opatření č. 05/2019 – použití volných prostředků FRR na „Křimickou pláž“  

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 016/2019 

Pro:         7         proti:          1      (p. Slepička)    zdržel se:         2   (pí Vítovcová, p. Kubíček) 

 

   

10. Návrh usnesení č. 017/2019  

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s návrhem na změnu 

obecně závazné vyhlášky města Plzně  o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých 

věcí v předloženém znění  

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 017/2019 

Pro:         10                      proti:          0         zdržel se:         0 



 

11. Návrh usnesení č. 018/2019  

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s návrhem na změnu 

nařízení statutárního města Plzně  č. 10/2013 – Parkovací řád v předloženém znění 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 018/2019 

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

 

 

12. Návrh usnesení č. 019/2019  

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s návrhem na změnu 

vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství v předloženém znění 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 019/2019 

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

 

 

13. Návrh usnesení č. 020/2019  

 

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

pozemku p. č. 45/1 v k. ú. Křimice a doporučuje ponechat pozemek pouze v pronájmu 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 020/2019 

Pro:         0                     proti:          10         zdržel se:         0 

 

 

14.  Návrh usnesení č. 021/2019  

 

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

opatření č. 06/2019 – účelový převod finančních prostředků na akci Sportmánie 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 021/2019 

Pro:         10         proti:          0          zdržel se:         0 

 

 

15. Návrh usnesení č. 022/2019 

 

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

finančního výboru ZMO Plzeň 5 – Křimice ze dne 8. 4. 2019 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 022/2019 

    Pro:          10          proti:          0          zdržel se:          0 

 

 

16. Návrh usnesení č. 023/2019 

 

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

kontrolního výboru ZMO Plzeň 5 – Křimice ze dne 15. 4. 2019 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 023/2019 

    Pro:          10          proti:          0          zdržel se:          0 



   

15. Návrh usnesení č. 024/2019 

 

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

činnosti starosty MO Plzeň 5 za období od 6. 2. 2019 do 16. 4. 2019 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 024/2019 

    Pro:          10          proti:          0          zdržel se:          0 

 

16. Různé, diskuse a závěr 

 

          Do různého a do diskuse se z přítomných zastupitelů přihlásil pan Slepička a vznesl dotaz, 

zda je možné více informovat občany o jednání ZMO, např. informaci vložit do aktualit na 

webu. Z řad občanů se k žádosti připojil i pan M… a doplnil, že by se informace o konání ZMO 

mohla vyhlásit i místním rozhlasem. Reagoval pan tajemník Plochý a uvedl, že informace o 

konání ZMO jsou již nad rámec povinností zveřejňovány na webových stránkách ÚMO v sekci 

Aktuálně z obvodu a zároveň pozvánka formou banneru probíhá i na úvodní stránce. Starosta 

pan Mojžíš doplnil, že je možné pozvání na ZMO vyhlašovat vždy ve středu před jednáním 

ZMO. 

      

     Dále se z přítomných občanů do diskuse přihlásila paní O…, která vznesla několik připomínek. 

- špatné rozhledy při výjezdu z Květinové ulice na Chebskou, časté parkování kamionů 

- v Květinové ulici u pneuservisu častý pohyb volně pobíhajícího psa majitelů sousedících 

s pneuservisem 

- velice často volně pohybující se psi na hřišti u hasičské zbrojnice 

- majitelé po psech neuklízí a nechávají je volně pohybovat po obci 

- neustále plné kontejnery na tříděný odpad v Kozolupské ulici, které nejvíce zaplňuje místní 

vietnamský prodejce 

- velice často se na Zámeckém náměstí a ve Ztracené ulici pohybují jezdci na koních a 

neuklízí po nich 

- je potřeba zahubit plevel na chodnících v Květinové ulici a na cestě na hřbitov 

 

Na připomínky reagoval pan tajemník Plochý a přislíbil, že domluví z městskou policií častější 

kontrolu křižovatky Květinová X Chebská a osazení dopravní značky zákaz stání kamionů, dále 

domluví i nepravidelné akce zaměřené na majitele psů (volný pohyb, neuklízení, evidence a 

placení). K dalšímu bodu pan Plochý uvedl, že s Čistou Plzní se pokusí domluvit častější svoz 

tříděného odpadu a požádá OŽP MMP o kontrolu vietnamského prodejce v souvislosti 

s likvidací odpadů. Co se týká připomínky k hubení plevele tak pan starosta Mojžíš uvedl, že již 

jednal z firmou tímto zabývající se a v nejbližší době bude hubení plevele v Křimicích probíhat. 

     

     Z řad občanů se do diskuse ještě přihlásil pan M…, který nejprve z jednání ZMO omluvil 

občanku paní Š… a uvedl, že má právo za ni jednat ohledně odletujících míčů do její zahrady 

z hřiště v Učňovské ulici a zároveň upozornil na děti z družiny i mládež z internátu a jejich 

vykonávání potřeby v okolí hřiště. Reagoval pan tajemník Plochý a uvedl, že každý kdo 

vykonává potřebu na veřejnosti se dopouští přestupku a k jeho řešení je kompetentní policie, 

proto je vždy potřeba ji informovat. Zároveň pan Plochý dodal, že požádá jak městskou tak státní 

policii o častější nepravidelné kontroly v uvedeném prostoru. 

 

 

 

 

 

 

 



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 23. 4. 2019:                                                                                                souhlasí 23. 4. 2019:  

 

Mgr. Ladislav Plochý                                                                                                      Vít Mojžíš 

 

Ověřil: 

 

Zdeněk Fleišman                                                                                                         Václav Seifert 


