
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 5.2.2020 
 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Program: 

 

01. Zahájení jednání 

02. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 

03. Návrh usnesení č. 001/2020 – rozpočtové opatření č. 001/2020 

04. Návrh usnesení č. 002/2020 – rozpočtové opatření č. 013/2019 

05. Návrh usnesení č. 003/2020 – přijetí dotace pro MŠ 

06. Návrh usnesení č. 004/2020 – návrh bonusů pro křimické spolky na rok 2020 

07. Návrh usnesení č. 005/2020 – návrh výkupu pozemku 

08. Návrh usnesení č. 006/2020 – návrh prodeje pozemku 

09. Návrh usnesení č. 007/2020 – návrh na prodloužení termínu nájmu a dokončení stavby 

10. Návrh usnesení č. 008/2020 – zpráva finančního výboru ZMO 5                                                        

11. Návrh usnesení č. 009/2020 – zpráva kontrolního výboru ZMO 5 

12. Návrh usnesení č. 010/2020 – informační zpráva starosty MO 5 

13. Návrh usnesení č. 011/2020 – návrh na prodloužení termínu nájmu a dokončení stavby 

14. Návrh usnesení č. 006/2020 – vymezení kompetenci mezi MO a SVSmP 

15. Různé, diskuse a závěr 

 

1. Zasedání zahájil starosta p. Mojžíš a konstatoval, že ZMO se sešlo v počtu 8 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 paní 

Vítovcová a pan Fleišman. 

Bylo hlasováno o programu 

Pro: 9 proti: 0        zdržel se: 0 

 

3. Návrh usnesení č. 001/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtové opatření č. 001/2020 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 001/2020 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

4. Návrh usnesení č. 002/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtové opatření č. 13/2019 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 002/2020 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0  

 

5. Návrh usnesení č. 003/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace pro MŠ Křimice 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 003/2020 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 

 



6. Návrh usnesení č. 004/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bonusy ve formě bezplatného užívání  

mikrobusu pro křimické spolky na rok 2020 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 004/2020 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

7. Návrh usnesení č. 005/2019 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí výkupem pozemku p.č. 755/10 o výměře 18 

m² v k.ú. Křimice od majitele TEP a.s.  do vlastnictví Statutárního města Plzně 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 005/2020 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

8. Návrh usnesení č. 006/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo NEsouhlasí  s  s prodejem části pozemku p.č. 438/3 

o výměře cca 160 m² v k.ú. Křimice paní Šárce Kovaříkové 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 006/2020 

Pro: 0 proti: 8  zdržel se: 0 

 

9. Návrh usnesení č. 007/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu a termínu dokončení 

stavby a NEsouhlasí s prominutím smluvní pokuty 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 007/2020 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

10. Návrh usnesení č. 008/2020 

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

dne 27.1.2020 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 008/2020 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

11. Návrh usnesení č. 009/2020 

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

ze dne 27.1.2020 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 009/2020 

Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

12. Návrh usnesení č. 010/2020 

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

období od 27.11.2019 do 5.2.2020 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 010/2020 

Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

 

 

 



13. Návrh usnesení č. 011/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu a termínu dokončení 

stavby a NEsouhlasí s prominutím smluvní pokuty 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 011/2020 

Pro: 7 proti: 0  zdržel se: 1 (pí Vítovcová) 

 

 

14. Návrh usnesení č. 012/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s vymezením kompetencí mezi plzeňskými 

městskými obvody a Správou veřejného statku města Plzně v předloženém znění 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 012/2020 

Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

15. Různé, diskuse a závěr 

     Do různého a do diskuze se z přítomných zastupitelů nikdo nepřihlásil tak pan starosta Mojžíš dal prostor 

k vyjádření přítomným občanům. 

     Z přítomných občanů se do diskuse zapojil pan P….. a pan N……, kteří zastupitelstvu předložili petici proti 

plánovanému průjezdu mezi garážemi na konci Žitné ulice, kde má vniknout nový bytový dům.  

Pan starosta petici převzal a uvedl, že projekt uvedeného bytového domu byl v roce 2017 MMP zamítnut a v současné 

době nejsou na našem úřadě k plánované stavbě žádné informace ani žádosti. 

Pan P….. uvedl, že informace získali zprostředkovaně a petici sepsali raději hned než bude pozdě. Pan N….. uvedl, že 

není možné vést oboustrannou komunikaci mezi garážemi kde je šíře pouze 5 m a vjezdy do garáží. Dále uvedl, že 

stávající komunikace i garáže nejsou stavěny na takový provoz osobních vozidel a už vůbec ne na provoz nákladních 

vozidel stavby. Pan P….. ještě doplnil, že vjezdy do garáží vzhledem ke sklonu komunikace jsou odstupňované a na 

konci komunikace je opěrná zídka s odtokovým žlabem. V případě zprůjezdnění tak všechna voda poteče do garáží, 

navíc v blízkosti je dětské hřiště s velkým pohybem dětí. 

Reagoval pan zastupitel Blažek, který uvedl, že byl na MMP za paní Jiráskovou, která potvrdila, že v současnosti 

uvedený projekt má stále nesouhlasné stanovisko MMP, zároveň ale uvedla, že investor prý projekt přepracovává a 

obchází všechna potřebná vyjádření. 

Reagoval i pan zastupitel Fleišman, který přítomným občanům uvedl, že všichni zastupitelé budou hájit zájmy občanů 

před zájmy developerů. 

Pan tajemník Plochý přislíbil domluvení schůzky na místě s dopravním inženýrem a vedoucím DI MŘ PČR, kteří 

musí s případnou komunikaci odsouhlasit, zároveň uvedl, že jakmile se na úřadě objeví některé konkrétní informace či 

žádosti týkající se uvedené komunikace či stavby bude ihned informovat petiční výbor. 

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

 

Zapsal 10.2.2020       Souhlasí 11.2.2020: 

Mgr. Ladislav Plochý         Vít Mojžíš 

Ověřil: 

Alena Vítovcová       Zdeněk Fleišman 


