
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 14.4.2021 
 

 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Program: 

 

01. Zahájení jednání 

02. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 

03. Návrh usnesení č. 09/2021 – dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 5  

04. Návrh usnesení č. 10/2021 – rozpočtové opatření č. 02/2021  

05. Návrh usnesení č. 11/2021 – pojmenování nově vzniklých částí ulic Konopná a Vochovská 

06. Návrh usnesení č. 12/2021 – návrh na směnu pozemků 

07. Návrh usnesení č. 13/2021 – žádost o odkoupení pozemků 

08. Návrh usnesení č. 14/2021 – návrh vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daní 

09. Návrh usnesení č. 15/2021 – rozdělení dotací 

10. Návrh usnesení č. 16/2021 – nabídka Mobilního rozhlasu 

11. Návrh usnesení č. 17/2021 – zpráva finančního výboru ZMO 5                                                        

12. Návrh usnesení č. 18/2021 – zpráva kontrolního výboru ZMO 5 

13. Návrh usnesení č. 19/2021 – informační zpráva starosty MO 5 

14. Návrh usnesení č. 20/2021 – rezignace na post místostarosty 

15. Návrh usnesení č. 21/2021 – žádost o odkup části pozemku 438/3 v k.ú. Křimice 

16. Návrh usnesení č. 22/2021 – rezignace na post člena Finančního výboru ZMO Plzeň 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 Blažek a pan Kubíček. 

Bylo hlasováno o programu 

Pro: 10 proti: 0        zdržel se: 0 

 

 

3. Návrh usnesení č. 09/2021 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad Dílčí závěrečný účet a 

účetní závěrku městského obvodu Plzeň 5 – Křimice a účetní závěrku MŠ Křimice za rok 2020 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 09/2021 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0 

 

 



4. Návrh usnesení č. 10/2021 

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

č. 02/2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 10/2021 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0  

 

5. Návrh usnesení č. 11/2021 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo rozhoduje o pojmenování (prodloužení) 

ulice názvem Konopná a o pojmenování (prodloužení) ulice názvem Vochovská  

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 11/2021 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0 

 

6. Návrh usnesení č. 12/2021 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje navrženou směnu pozemků (dle 

mapové přílohy) mezi vlastníky jednotek SVJ Žitná 461-464 a Statutárním městem Plzeň 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 12/2021 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0 

 

7. Návrh usnesení č. 13/2021 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 1437, 1438, 

1439/4, 1440/5, 1441/5, 1442/5, 1443/5, 1444/4, 1445/4, 1446/4 v k.ú. Křimice obchodní společnosti  

BD Skvrňany dle předložené studie   

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 13/2021 

Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 1 (Lobkowicz) 

 

8. Návrh usnesení č. 14/2021 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem nové 

vyhlášky Statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 14/2021 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0 

 

9. Návrh usnesení č. 15/2021 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje rozdělení dotací o celkovém 

objemu 800 000,- Kč sdružením a spolkům dle návrhu finančního výboru 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 13/2021 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 



10. Návrh usnesení č. 16/2021 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje objednání mobilního rozhlasu 

firmy Neogenia s.r.o. zdarma pro krizovou komunikaci, s propojením systému webových stránek úřadu.  

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 16/2021 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0 

 

11. Návrh usnesení 17/2021 

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

ZMO 5 ze dne 7.4.2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 17/2021 

Pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0 

 

12. Návrh usnesení č. 18/2021 

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

ZMO 5 dne 7.4.2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 18/2021 

Pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

13. Návrh usnesení č. 19/2021 

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

MO 5 za období od 12.2.2021 do 14.4.2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 19/2021 

Pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

14. Návrh usnesení č. 20/2021 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci pana Vladimíra 

Lobkowicze na post II. místostarosty a schvaluje neobsazení této funkce od 1.5.2021  

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 20/2021 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 1 (Lobkowicz) 

 

15. Návrh usnesení č. 21/2021 

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

483/3 k.ú. Křimice slečně Šárce Kovaříkové  

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 21/2021 

Pro: 0 proti: 10  zdržel se: 0 

 

16. Návrh usnesení č. 22/2021 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci pana Václava 

Seiferta na funkci člena Finančního výboru MO 5 a schvaluje neobsazení této funkce od 1.5.2021  

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 22/2021 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 1 (Seifert) 



 

17. Různé, diskuse a závěr 

     Do různého a do diskuze se z přítomných zastupitelů přihlásil pan Fleišman a sdělil poznatek, že na 

Zámecké ulici, za druhým mostem vlevo je založena černá skládka. Pan tajemník Plochý uvedl, že věc prověří 

a nechá odklidit. 

Dále se přihlásil pan zastupitel Blažek, který požaduje, zda by nebylo možné mezi garáže v Učňovské ulici 

nechat dovést a rozhrnou frézovanou směs. Dále požaduje UKR MMP o předložení vizualizace výstavby Na 

Horničce, včetně kruhového objezdu u statku.    

Do diskuse se poté opět přihlásil pan zastupitel Fleišman s dotazem “proč se na ZMO neřeší téma MŠ a ZŠ?“ 

a zda má úřad informace o tom kolik křimických dětí letos nebylo do MŠ či ZŠ přijato. Odpověděl pan starosta 

Mojžíš, že existuje pevný řád přijímacích zkoušek a není tak možné na úkor křimických dětí brát jiné děti. Na 

úřad statistika o počtu přijatých dětí chodí, ale samozřejmě jen počty bez jmen. 

Dále pan zastupitel Fleišman upozornil na neuklizené Zámecké i Křimické náměstí před pietním aktem, dále 

požaduje i nějak důstojně upravit pietní místo před pomníky na Křimickém náměstí. Také navrhuje zapojit do 

pietního aktu naočkované křimické seniory. Odpověděl opět pan starosta Mojžíš a panu Fleišmanovi 

poděkoval za upozornění a uvedl, že požádá o úklid i úpravu SVSmP, která má celý prostor ve správě. Dále 

uvedl, že samozřejmě křimičtí senioři mohou k pietnímu místu přijít a květiny položit, ale vzhledem 

k epidemiologické situaci, nebude žádný oficiální Pietní akt ani žádný program. 

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 jednání ZMO ukončil. 

 

Zapsal 16.4.2021       Souhlasí 16.4.2021: 

Mgr. Ladislav Plochý                           Vít Mojžíš 

 

 

Ověřil: 

Dušan Blažek                                                          Libor Kubíček 


