
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 6.5.2020 
 

 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Program: 

 

01. Zahájení jednání 

02. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 

03. Návrh usnesení č. 013/2020 – dílčí závěrečný účet MO Plzeň 5 

04. Návrh usnesení č. 014/2020 – rozpočtové opatření č. 002/2020 

05. Návrh usnesení č. 015/2020 – rozdělení dotací křimickým spolkům 

06. Návrh usnesení č. 016/2020 – blokace finanční částky z FRR na financování stavby MŠ 

07. Návrh usnesení č. 017/2020 – změna statutu sociálního fondu ÚMO Plzeň 5 

08. Návrh usnesení č. 018/2020 – darování knih „Ves u zámku“ 

09. Návrh usnesení č. 019/2020 – prodej části pozemku 

10. Návrh usnesení č. 020/2020 – prodej části pozemku 

11. Návrh usnesení č. 021/2020 – prodej nově označeného pozemku 

12. Návrh usnesení č. 022/2020 – směna pozemků 

13. Návrh usnesení č. 023/2020 – změna vyhlášky o místním poplatku 

14. Návrh usnesení č. 024/2020 – návrh na odměnu šičkám roušek a SDH Křimice 

15. Návrh usnesení č. 025/2020 – darování 2 soch sokola 

16. Návrh usnesení č. 026/2020 – zpráva finančního výboru ZMO 5                                                        

17. Návrh usnesení č. 027/2020 – zpráva kontrolního výboru ZMO 5 

18. Návrh usnesení č. 028/2020 – informační zpráva starosty MO 5 

19. Návrh usnesení č. 029/2020 – zajištění dotace na přístavbu MŠ 

20. Různé, diskuse a závěr 

 

 

1. Zasedání zahájil starosta p. Mojžíš a konstatoval, že ZMO se sešlo v počtu 9 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 

Kubíček a pan Slepička. 

Bylo hlasováno o programu 

Pro: 7 proti: 0        zdržel se: 2 (p. Kubíček, p. Slepička) 

 

3. Návrh usnesení č. 013/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad dílčí závěrečný účet MO Plzeň 5  

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 013/2020 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

4. Návrh usnesení č. 014/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtové opatření č. 02/2020 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 014/2020 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0  

 



 

 

5. Návrh usnesení č. 015/2020 

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

sdružením dle předloženého návrhu 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 015/2020 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

6. Návrh usnesení č. 016/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje blokaci finanční částky 6 mil. ve FRR na 

spolu financování přístavby křimické MŠ  

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 016/2020 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

7. Návrh usnesení č. 017/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje změnu statutu sociálního fondu ÚMO 

Plzeň 5 – Křimice v předloženém znění 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 017/2020 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

8. Návrh usnesení č. 018/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje darování 4. ks knihy „Ves u zámku“ 

knihovně města Plzně 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 018/2020 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

9. Návrh usnesení č. 019/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo NEsouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1893 o 

výměře cca 440 m² 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 019/2020 

Pro: 0 proti: 9  zdržel se: 0 

 

10. Návrh usnesení č. 020/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 897/19 v k.ú. 

Křimice 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 020/2020 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

11. Návrh usnesení č. 021/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s prodejem nově označeného pozemku p.č. 

1490/2 v k.ú. Křimice 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 021/2020 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

 



 

 

12. Návrh usnesení č. 022/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí se směnou částí pozemků p.č. 755/2 a 755/1 

za pozemek p.č. 755/10, vše v k.ú. Křimice 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 022/2020 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

13. Návrh usnesení č. 023/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s návrhem změny vyhlášky o místním 

poplatku v předloženém znění 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 023/2020 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

14. Návrh usnesení č. 024/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje odměnu šičkám roušek a křimickému SDH 

v navrhované výši 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 024/2020 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

15. Návrh usnesení č. 025/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje darování dvou soch sokola T.J. Sokolu 

Křimice 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 025/2020 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

16. Návrh usnesení č. 026/2020 

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

dne 29.4.2020 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 026/2020 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

17. Návrh usnesení č. 027/2020 

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

ze dne 29.4.2020 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 027/2020 

Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

18. Návrh usnesení č. 028/2020 

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

období od 5.2.2020 do 6.5.2020 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 028/2020 

Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1 (p. Slepička) 

 

 

 



19. Návrh usnesení č. 029/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje podepsání smlouvy o dílo se společností 

G-Project s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci na nástavbu MŠ Křimice 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 029/2020 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

20. Různé, diskuse a závěr 

     Do různého a do diskuze se z přítomných zastupitelů přihlásil pan Blažek a přednesl stížnosti občanů na plánovaný 

průjezd mezi garážemi k plánované stavbě bytovky v Žitné ulici pod železniční tratí. Proč stavební společnost stále 

předkládá stejný, již odmítnutý projekt, který není v souladu s územním plánem? 

     Odpověděl pan zastupitel Bunda tím, že stavební společnost žádný projekt nepodává, naposled byl podán v roce 

2017, kdy byl zamítnut. Od té doby se pracuje na změnách projektu, tak aby byl v souladu s územním plánem a splňoval 

veškeré zákony, předpisy i požadavky. 

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

 

Zapsal 11.5.2020       Souhlasí 11.5.2020: 

Mgr. Ladislav Plochý         Vít Mojžíš 

Ověřil: 

Libor Kubíček                   František Slepička 


