
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 17.6.2020 
 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Program: 

 

01. Zahájení jednání 

02. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 

03. Návrh usnesení č. 030/2020 – rozpočtové opatření č. 003/2020 a 004/2020  

04. Návrh usnesení č. 031/2020 – rozpočtové opatření č. 005/2020 

05. Návrh usnesení č. 032/2020 – rozpočtové opatření č. 006/2020 

06. Návrh usnesení č. 033/2020 – revokace usnesení ZMO Plzeň 5 č. 016/2020 

07. Návrh usnesení č. 034/2020 – změna vyhlášky o taxislužbě 

08. Návrh usnesení č. 035/2020 – zpráva finančního výboru ZMO 5                                                        

09. Návrh usnesení č. 036/2020 – zpráva kontrolního výboru ZMO 5 

10. Návrh usnesení č. 037/2020 – informační zpráva starosty MO 5 

11. Návrh usnesení č. 038/2020 – žádost o pronájem zahrady 

12. Návrh usnesení č. 039/2020 – žádost o podporu Křimické neckyády 

13. Návrh usnesení č. 040/2020 – blokace finanční částky z FRR na spolufinancování nástavby MŠ 

14. 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.  

 

2. Hlasování o programu ZMO 

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

a pan Slepička. 

Bylo hlasováno o programu 

Pro: 11 proti: 0        zdržel se: 1 (p. Novotný) 

 

3. Návrh usnesení č. 030/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtová opatření č. 03/2020 a 

04/2020  

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 030/2020 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 1 (p. Novotný) 

 

4. Návrh usnesení č. 031/2020 

V diskusi k tomuto bodu se přihlásil pan zastupitel Fleišman a uvedl, že nesouhlasí s odevzdáním peněz našeho 

obvodu městu Plzni. Dále se přihlásila paní zastupitelka Vítovcová, která uvedla, že je pro převést peníze za 

letošní rok, ale rozhodně odmítá blokovat ve prospěch města Plzně naše finanční prostředky v letech 2021 a 2022 

a tak navrhuje vypustit bod č. II v návrhu usnesení. Po dohodě zastupitelstvo schvaluje s výhradami rozpočtové 

opatření č. 05/2020 (převod finanční částky za rok 2020, ale neschvaluje blokaci dalších finančních prostředků 

v letech 2021 a 2022) 

 

Bylo hlasováno o tomto pozměněném návrhu usnesení č. 031/2020 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 1 (p. Novotný)  

 

 



5. Návrh usnesení č. 032/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtové opatření č. 06/2020  

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 032/2020 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 2 (p. Novotný, pí Vítovcová) 

 

 

 

6. Návrh usnesení č. 033/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení č. 016/2020 ze dne 

6.5.2020 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 033/2020 

Pro: 10 proti: 1 (pí Vítovcová)  zdržel se: 0 

 

7. Návrh usnesení č. 034/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí se změnou vyhlášky o taxislužbě 

v předloženém znění 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 034/2020 

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

 

8. Návrh usnesení č. 035/2020 

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

dne 8.6.2020 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 035/2020 

Pro: 11 proti: 0  zdržel se: 0 

 

9. Návrh usnesení č. 036/2020 

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

dne 8.6.2020 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 036/2020 

Pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 

 

10. Návrh usnesení č. 037/2020 

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

období od 6.5.2020 do 17.6.2020 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 037/2020 

Pro: 10 proti: 0 zdržel se: 1 (p. Bunda) 

 

11. Návrh usnesení č. 038/2020 

V diskusi k tomuto bodu se přihlásila paní zastupitelka Vítovcová a uvedla, že je rozhodně proti pronájmu 

zahrady, kterou využívá MŠ, naopak navrhuje ještě zahradu nabídnout k využívání i ZŠ, která nemá vlastní 

pozemky pro výuku. Pan zastupitel Blažek navrhuje do zahrady pro děti zakoupit nějaký altán. Po diskusi 

zastupitelstvo NEschvaluje  pronájmem zahrady p.č. 454/1 a 455/1 v k.ú. Křimice 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 038/2020 

Pro: 0 proti: 10  zdržel se: 1 (p. Bunda) 

 

 



12. Návrh usnesení č. 039/2020 

V diskusi k tomuto bodu se přihlásil pan zastupitel Fleišman a navrhuje finančně podpořit jednotlivé účastníky 

neckyády. Pan zastupitel Blažek navrhuje předem oznámit, že každé plavidlo bude finančně ohodnoceno. Pan 

zastupitel Kubíček navrhuje všechna plavidla finančně ohodnotit hned na startu, rybáři jako pořadatelé ať si 

účastníky ocení podle sebe. Po diskusi zastupitelstvo schvaluje finanční podporu 20. ročníku Křimické neckyády 

v navržené výši a pro každé plavidlo 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 039/2020 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 1 (p. Bunda) 

 

13. Návrh usnesení č. 040/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje blokaci finanční částky 3 mil. ve FRR na 

spolu financování přístavby křimické MŠ  

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 040/2020 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 1 (p. Bunda, pí Vítovcová) 

 

14. Různé, diskuse a závěr 

     Do různého a do diskuze se z přítomných zastupitelů přihlásil pan Slepička, který navrhl, aby se na základě stížnosti 

pana V…… na nevhodné parkování na přechodu u prodejny potravin na křižovatce ulic Prvomájová a Kozolupská 

vymyslelo alespoň nějaké minimální opatření zamezující takovému parkování. Případně navrhuje oslovit SVSmP. 

Reagoval pan tajemník Plochý, který uvedl, že zajistí nepravidelnou kontrolu parkování ze strany městské policie a 

pokusí se nějakou lehkou zábranu zajistit, protože betonová zábrana, která v minulosti na místě byla přinášela pouze 

problémy, škodu na vozidlech a opakující se stížnosti. 

     Z řad občanů se do diskuse přihlásil pan M…… a přednesl stížnosti obyvatel žijících v blízkosti asfaltového hřiště 

v Učňovské ulici. Uvedl, že problémem není samotné hřiště, ale mantinely a rány míčem. Odpověděl pan starosta Mojžíš 

a uvedl, že míčové hry budou přesunuty na nově budované hřiště v areálu SPŠD v ulici Průkopníků. Pan zastupitel 

Slepička navrhuje, aby se poté hřiště v Učňovské ulici přebudovalo na parkurové hřiště, které v Křimicích není.    

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

 

Zapsal 22.6.2020       Souhlasí 22.6.2020: 

Mgr. Ladislav Plochý         Vít Mojžíš 

Ověřil: 

Ondřej Bunda                   František Slepička 


