
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 10.2.2021 
 

 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Program: 

 

01. Zahájení jednání 

02. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 

03. Návrh usnesení č. 001/2021 – rozpočtové opatření č. 01/2021  

04. Návrh usnesení č. 002/2021 – prodej části pozemku p.č. 438/3 k.ú. Křimice  

05. Návrh usnesení č. 003/2021 – návrh změny vyhlášky o regulaci provozování hazardních her 

06. Návrh usnesení č. 004/2021 – nabídka umístění bankomatu 

07. Návrh usnesení č. 005/2021 – nabídka zabezpečení muzea 

08. Návrh usnesení č. 006/2021 – zpráva finančního výboru ZMO 5                                                        

09. Návrh usnesení č. 007/2021 – zpráva kontrolního výboru ZMO 5 

10. Návrh usnesení č. 008/2021 – informační zpráva starosty MO 5 

11. 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 Fleišman a pan Slepička. 

Bylo hlasováno o programu 

Pro: 9 proti: 0        zdržel se: 1 (p.Slepička) 

 

 

3. Návrh usnesení č. 001/2021 

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

01/2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 001/2021 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

4. Návrh usnesení č. 002/2021 

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

438/3 o výměře cca 75 m² v k.ú. Křimice slečně Šárce Kovaříkové 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 002/2021 

Pro: 0 proti: 10  zdržel se: 0  

 



5. Návrh usnesení č. 003/2021 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s návrhem nové vyhlášky, kterou 

se mění vyhláška Statutárního města Plzně č. 6/2017 o regulaci provozování hazardních her 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 003/2021 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0 

 

6. Návrh usnesení č. 004/2021 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo neschvaluje nabídku umístění bankomatu 

firmy Euronet Services spol. s.r.o. za stávajících finančních podmínek 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 004/2021 

Pro: 0 proti: 10  zdržel se: 0 

 

7. Návrh usnesení č. 005/2021 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje objednání a instalaci 

bezpečnostního zařízení pro křimické muzeum od společnosti MD Support s.r.o dle předložené nabídky   

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 005/2021 

Pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

8. Návrh usnesení č. 006/2021 

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

ZMO 5 ze dne 1.2.2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 006/2021 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0 

 

9. Návrh usnesení č. 007/2021 

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

ZMO 5 dne 1.2.2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 007/2021 

Pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

10. Návrh usnesení č. 008/2021 

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

MO 5 za období od 2.12.2020 do 10.2.2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 008/2021 

Pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

11. Různé, diskuse a závěr 

     Do různého a do diskuze se nikdo z přítomných zastupitelů přihlásil pan Slepička a vznesl požadavek na 

úpravu parkoviště před křimickým hřbitovem, alespoň vysypat štěrkem, aby se nemuselo chodit v bahně.  



Dále se přihlásil pan zastupitel Fleišman, který požaduje tlačit na SVSmP aby byla co nejdříve dokončena 

oprava cesty kolem pláže, dále požaduje častější kontrolu zákazu vjezdu všech vozidel ke křimické pláži, již 

několikrát zde zaznamenal průjezd osobních vozidel.   

Do diskuse se přihlásila paní zastupitelka Vítovcová, která upozornila na neuklizený sníh v některých částech 

chodníků v ulici Průkopníků. Reagoval pan tajemník Plochý, který uvedl, že jsou místa, kde nejde projet 

s technikou a musejí se poté odklidit ručně. Od rána pracovníci údržby na úklidu sněhu pracují a v současné 

době je již chodník uklizen. 

S dalším dotazem se přihlásil pan zastupitel Slepička a zeptal se, zda bude osazen informační panel, který byl 

instalován u lávky pod zámkem. Odpověděl pan zastupitel Seifert, který uvedl, že samozřejmě bude a 

informace jsou připravené do tisku. 

Dále se přihlásil opět pan zastupitel Fleišman, který se zeptal, zda povede za druhým mostem přes řeku Mži 

cesta. Odpověděl pan starosta Mojžíš s tím, že je toto plánováno jako cesta pro pěší vysypaná lupkem, stejně 

tak bude udělána i cesta od podchodu v Žitné ulici k panelové cestě vedoucí k vochovskému hřbitovu. 

S dotazem, zda by nebylo možné vybudovat výběh pro psi v zadní části bývalé čističky pod sokolovnou. Pan 

starosta přislíbil, že se toto pokusí dojednat s Vodárnou města Plzně jako s vlastníkem pozemku. 

Poté se opět do diskuse přihlásil pan zastupitel Fleišman s požadavkem zřízení zastávky MHD u křimického 

hřbitova a přidání alespoň jedné lavičky na cestu vedoucí ke hřbitovu. Odpověděl pan starosta Mojžíš, že o 

zastávce MHD již bylo jednáno s SÚS i MHD a bohužel na vybudování zastávek na Chebské ulici u hřbitova 

není potřebné místo, a tak navrhuje k dopravě ke hřbitovu využít křimický mikrobus. Reagoval pan zastupitel 

Slepička, který tento nápad pochválil a navrhuje, aby mikrobus jezdil 1x za 14 dní, do diskuse se zapojil i pan 

zastupitel Seifert, který navrhuje v křimickém zpravodaji oslovit obyvatele s tím jaký by byl zájem o uvedenou 

dopravu a řešit to až na základě zájmu. 

Poslední dotaz vznesl pan zastupitel Slepička a ptal se kam zmizel beton u prodejny potravin, který bránil 

parkování na přechodu pro chodce. Odpověděl pan tajemník Plochý, že beton byl na základě opakujících se 

stížností řidičů a později i chodců odstraněn. Tento beton byl nízký a řidiči jej při souvání neviděli a často do 

něj bourali, čímž ho zároveň posunuli až na přechod, kde ho museli chodci obcházet. Jako řešení pan tajemník 

navrhl osazení vyšší plastovou značkou a dvou betonových obrubníků před přechod. Značka bude při couvání 

vidět, a navíc při nárazu nezpůsobí škodu a snadno se posune zpět. Dále navrhuje podél této značky umístit 

nízké betonové obrubníky, které zamezí vjíždění na přechod, ale zároveň nepoškodí vozidlo, které se o něj 

zarazí pouze svými pneumatikami.   

Poté už se do diskuse nikdo ze zastupitelů ani občanů nepřihlásil, a tak pan starosta všem popřál pevné zdraví 

a nervy v současné Coronavirové krizi a poté jednání ZMO ukončil. 

 

Zapsal 15.2.2021       Souhlasí 15.2.2021: 

Mgr. Ladislav Plochý                           Vít Mojžíš 

 

 

Ověřil: 

Zdeněk Fleišman                                           František Slepička 


