
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 2.12.2020 
 

 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Program: 

 

01. Zahájení jednání 

02. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 

03. Návrh usnesení č. 058/2020 – návrh rozpočtu MO Plzeň 5 na rok 2021 a výhled na 2022-2024  

04. Návrh usnesení č. 059/2020 – rozpočtová opatření č. 14 – 17/2020  

05. Návrh usnesení č. 060/2020 – návrh změn územního plánu města Plzně 

06. Návrh usnesení č. 061/2020 – nabídka na převod nemovitého majetku Státního statku Jeneč 

07. Návrh usnesení č. 062/2020 – zpráva finančního výboru ZMO 5                                                        

08. Návrh usnesení č. 063/2020 – zpráva kontrolního výboru ZMO 5 

09. Návrh usnesení č. 064/2020 – informační zpráva starosty MO 5 

10. Návrh usnesení č. 065/2020 – pravomoc starosty k provádění rozpočtových opatření 

11. Návrh usnesení č. 066/2020 – blokace částky ve FRR na MŠ Křimice 

12. 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 Seifert a paní Wagnerová. 

Bylo hlasováno o programu 

Pro: 10 proti: 0        zdržel se: 0 

 

Poté pan starosta předal slovo hostům z ÚKR MP a STAV MMP aby předložily návrh změn územního 

plánu města Plzně, konkrétně změn týkající se MO Plzeň 5 – Křimice. Po představení změn následovala 

diskuse zastupitelů s pracovníky MMP. 

 

Po ukončení diskuse pan starosta poděkoval hostům za předložení a vysvětlení navržených změn 

v územním plánu města Plzně a poté bylo přistoupeno již k samotnému jednání ZMO. 

 

3. Návrh usnesení č. 058/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočet MO Plzeň 5 – 

Křimice na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu MO Plzeň 5 – Křimice sestavený na roky 2022-2024 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 058/2020 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

 



4. Návrh usnesení č. 059/2020 

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

č. 14 – 17/2020 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 059/2020 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0  

 

5. Návrh usnesení č. 060/2020 

V diskusi k tomuto bodu se přihlásil pan zastupitel Blažek a navrhuje do usnesení zapsat, že ZMO 

souhlasí s návrhem změny č. 1 Územního plánu města Plzně na MO Plzeň 5 - Křimice „Za podmínky 

vypracování nové územní studie části 5_4b zohledňující výškovou hladinu stávající zástavby rodinnými 

domy“. Dále již nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s návrhem změny územního plánu města 

Plzně za podmínek formulovaných panem Blažkem. 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 060/2020 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0 

 

6. Návrh usnesení č. 061/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí se získáním navrhovaných 

pozemků v k.ú. Křimice od Státního statku Jeneč do vlastnictví Statutárního města Plzně a v případě 

jejich získání souhlasí s jejich svěřením do správy SVSmP 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 061/2020 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0 

 

7. Návrh usnesení č. 062/2020 

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

ZMO 5 ze dne 23.11.2020 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 062/2020 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0 

 

8. Návrh usnesení č. 063/2020 

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

ZMO 5 dne 30.11.2020 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 063/2020 

Pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

9. Návrh usnesení č. 064/2020 

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

MO 5 za období od 22.10.2020 do 2.12.2020 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 064/2020 

Pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

 



10. Návrh usnesení č. 065/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje pravomoc starosty MO Plzeň 5 – 

Křimice k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do 50 000,- Kč. Tato pravomoc byla 

schválena do konce volebního období. 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 065/2020 

Pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

11. Návrh usnesení č. 066/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje blokaci částky ve FRR MO Plzeň 

5 – Křimice ve výši 2 500 000,- Kč jako spoluúčast MO při financování plánované nástavby MS 

Křimice 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 066/2020 

Pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

12. Různé, diskuse a závěr 

     Do různého a do diskuze se nikdo z přítomných zastupitelů ani občanů nepřihlásil, a tak pan starosta všem 

popřál krásné vánoční svátky, šťastný nový rok a hlavně pevné zdraví a nervy. Poté jednání ZMO ukončil. 

 

 

Zapsal 9.12.2020       Souhlasí 9.12.2020: 

Mgr. Ladislav Plochý                           Vít Mojžíš 

 

 

Ověřil: 

Václav Seifert                                                Marcela Wagnerová 


