
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 12.06.2019 
 

 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

 

Program: 

 

01. Zahájení jednání 

02. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 

03. Návrh usnesení č. 027/2019 – rozpočtové opatření č. 08/2019 

04. Návrh usnesení č. 028/2019 – návrh nařízení MMP – jízdné v MHD 

05. Návrh usnesení č. 029/2019 – zásady pro sestavování návrhu rozpočtu města Plzně 

06. Návrh usnesení č. 030/2019 – zpráva finančního výboru ZMO 5 

07. Návrh usnesení č. 031/2019 – zpráva kontrolního výboru ZMO 5  

         (předloženo na stůl!) 

08. Návrh usnesení č. 032/2019 – informační zpráva starosty MO 5 

         (předloženo na stůl!) 

09. Návrh usnesení č. 033/2019 – vzetí na vědomí křimické kroniky za rok 2018 

         (předloženo na stůl!) 

10. Návrh usnesení č. 034/2019 – žádost MŠ Křimice o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ 

         (předloženo na stůl!) 

11. 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 pan 

Blažek a pan Slepička. 

Bylo hlasováno o programu 

Pro: 10 proti: 0        zdržel se: 0 

 

3. Návrh usnesení č. 027/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtové opatření č. 08/2019 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 027/2019 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0 

 

4. Návrh usnesení č. 028/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s návrhem Nařízení Statutárního města 

Plzně – regulace jízdného v MHD 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 028/2019 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 2 (Vítovcová, Kubíček) 

 



5. Návrh usnesení č. 029/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí  s návrhem Zásad pro sestavování rozpočtu 

města Plzně a příspěvkových organizací na rok 2020 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 029/2019 

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

 

6. Návrh usnesení č. 030/2019 

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

dne 3.6.2019 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 030/2019 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0 

 

7. Návrh usnesení č. 031/2019 

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

ze dne 5.6.2019 

 

Pan Blažek vznesl požadavek více specifikovat zmíněný bod (Rybářský svaz– odkup pozemku města), pan 

Fleišman upřesňuje průběh tohoto řízení. 

 

Pan starosta informuje o průběhu revitalizace hřiště v areálu SPŠD. 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 031/2019 

Pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

8. Návrh usnesení č. 032/2019 

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

období od 17.4.2019 do 12.6.2019 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 032/2019 

Pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

9. Návrh usnesení č. 033/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo bere na vědomí křimickou kroniku za rok 2018 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 033/2019 

Pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

10. Návrh usnesení č. 034/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad žádost MŠ Křimice o povolení 

výjimky z počtu dětí v MŠ 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 034/2019 

Pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Různé, diskuse a závěr 

Do různého a do diskuze se z přítomných zastupitelů přihlásil pan Blažek a navrhl, aby byl v rámci sekání trávy na 

obecních pozemcích sekán i prostor před domy na adrese Žitná č.p.16, 18 a 20.  

Dále zastupitel pan Fleišman navrhuje vytvořit pracovní tým pro tvorbu a schválení smlouvy ohledně pronájmu 

prostor, které vlastní rodina Lobkowiczových. Navržení členové týmu za MO jsou pan starosta a místostarostka paní 

Wagnerová, za protistranu pan Vladimír a Jaroslav Lobkowiczovi. Zastupitel pan Slepička k tomuto navrhuje, aby se 

každý zastupitel měl možnost seznámit s obsahem smlouvy před jejím schválením. 

Zastupitel pan Slepička dále poukazuje na určitou nevýhodu společného hospodaření z prostředků města, tzn. 

nevýhodu býti městským obvodem statutárního města. Navrhuje provést audit, který by transparentně poukázal na 

rozdělování městského rozpočtu. Cílem auditu by bylo porovnání, zda není finančně atraktivnější být samostatnou 

obcí. Pan starosta možnost projednání tohoto bodu přenáší na poradu zastupitelstva MO. 

Zastupitel pan Slepička dále vznáší dotaz ohledně průběhu dědického řízení po zemřelém panu O….., který měl ve 

vlastnictví oficiální webovou stránku Křimic www.krimice.eu. Pan starosta k tomuto uvádí, že nyní probíhá proces 

zjišťování administrátora této stránky za účelem tuto webovou adresu zneplatnit.  

Zastupitel pan Lobkowicz upozorňuje, že se zvýšila kriminalita v obvodu. Pan starosta apeluje na občany, aby každé 

zjištění krádeže ohlásili PČR. 

Zastupitel pan Fleišman navrhuje umístit lavičku v blízkosti budovy pošty. 

Z řad občanů se do diskuse zapojil občan pan V…, který poukázal na absenci zápisů ze zasedání zastupitelstva MO na 

webových stránkách obvodu. Taktéž navrhuje pravidelné zveřejňování plánovaných i realizovaných projektů vč. 

technické dokumentace na webové stránce MO.  

Dále občan pan V… informuje o každodenním problémovém přecházení přes přechod pro chodce u křižovatky 

Kozolupská x Prvomájová, kde v ústí přechodu parkují auta. Pan starosta toto bere na vědomí. 

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

Zapsala 12.06.2019       Souhlasí 17.6.2019: 

Bc. Lenka Stulíková       Vít Mojžíš 

Ověřil: 

Dušan Blažek        František Slepička 


