
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 21.10.2020 
 

 

 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Program: 

 

 

01. Zahájení jednání 

02. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 

03. Návrh usnesení č. 051/2020 – rozpočtové opatření č. 011/2020  

04. Návrh usnesení č. 052/2020 – návrh na změnu Parkovacího řádu města Plzně  

05. Návrh usnesení č. 053/2020 – žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí 

06. Návrh usnesení č. 054/2020 – schválení zápisu do kroniky za rok 2019 

07. Návrh usnesení č. 055/2020 – zpráva finančního výboru ZMO 5                                                        

08. Návrh usnesení č. 056/2020 – zpráva kontrolního výboru ZMO 5 

09. Návrh usnesení č. 057/2020 – informační zpráva starosty MO 5 

10. 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 

pan Seifert a pan Blažek. 

Bylo hlasováno o programu 

Pro: 8 proti: 0        zdržel se: 0 

 

3. Návrh usnesení č. 051/2020 

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

011/2020  

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 051/2020 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

4. Návrh usnesení č. 052/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí se změnou Parkovacího řádu 

města Plzně v předloženém znění 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 052/2020 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0  

 



5. Návrh usnesení č. 053/2020 

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

souhlasí s prodloužením platnosti územního rozhodnutí „Pouze v souladu se stávajícím územním plánem 

a bez výjimek!“. Dále nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s prodloužením platnosti územního 

rozhodnutí v souladu se stávajícím územním plánem a bez výjimek. 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 053/2020 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

6. Návrh usnesení č. 054/2020 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje zápis v kronice MO za rok 2019 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 054/2020 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

7. Návrh usnesení č. 055/2020 

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

ZMO 5 ze dne 12.10.2020 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 055/2020 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

Před projednáním bodu č. 8 – Návrhu usnesení č. 059/2020 se na jednání dostavil zastupitel pan MUDr. 

Novotný. Celkový počet přítomných zastupitelů tak stoupl na 9.  

 

8. Návrh usnesení č. 056/2020 

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

ZMO 5 dne 12.10.2020 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 056/2020 

Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

9. Návrh usnesení č. 057/2020 

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

MO 5 za období od 27.8.2020 do 21.10.2020 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 057/2020 

Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

10. Různé, diskuse a závěr 

     Do různého a do diskuze se z přítomných zastupitelů se přihlásil pan zastupitel Blažek s dotazem, zda je 

možné zokruhovat vodovod v bytovkách v Žitné ulici, kde vodovod končí a jsou zde neustálé problémy 

s tlakem vody. K tomuto dotazu se připojil pan zastupitel Fleišman a zeptal se, zda a jak v současné době 

probíhá odkalování koncových míst vodovodů? Pan starosta přislíbil, že oba dotazy přednese na Vodárnu 

města Plzně. 



     Dále se v rámci diskuse pan starosta Mojžíš zeptal pana zastupitele MUDr. Novotného, jak vypadá situace 

s Covid 19 ve FN Plzeň? Pan zastupitel Novotný odpověděl, že situace není dobrá, že je neustálý nárůst 

nemocných a hospitalizovaných, ve FN již bylo vyčleněno další oddělení pro Covid nemocné, přesto se vše 

zvládá, i když začíná být velký problém s nedostatkem personálu. 

     Poté probíhala další diskuse mezi zastupiteli a MUDr. Novotným ohledně nemoci Covid 19. 

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

 

 

Zapsal 26.10.2020       Souhlasí 26.10.2020: 

Mgr. Ladislav Plochý                           Vít Mojžíš 

 

 

Ověřil: 

Václav Seifert                                                Dušan Blažek 


