
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 27.10.2021 
 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Program: 

 

01. Zahájení jednání 

02. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 

03. Návrh usnesení č. 41/2021 – rozpočtová opatření č. 15 – 18/2021 

04. Návrh usnesení č. 42/2021 – omezení provozu na místních komunikacích 

05. Návrh usnesení č. 43/2021 – pronájem části pozemku na umístění Z-BOXu 

06. Návrh usnesení č. 44/2021 – územní studie „Křimice - lokalita U Statku“ 

07. Návrh usnesení č. 45/2021 – zpráva finančního výboru ZMO 5                                                        

08. Návrh usnesení č. 46/2021 – zpráva kontrolního výboru ZMO 5                                                        

09. Návrh usnesení č. 47/2021 – informační zpráva starosty MO 5 

10. Návrh usnesení č. 48/2021 – zápis křimické kroniky za rok 2020 

11. 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 Fleišman a pan Seifert. 

Bylo hlasováno o programu 

Pro: 8 proti: 0        zdržel se: 0 

 

 

3. Návrh usnesení č. 41/2021 

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

15 - 18/2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 41/2021 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

4. Návrh usnesení č. 42/2021 

K tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s omezením provozu na komunikaci mezi 

Křimicemi a Radčicemi a části Plzeňské ulice 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 42/2021 

Pro: 5 proti: 1 (Slepička) zdržel se: 2 (Lobkowicz, Novotný)  

 



5. Návrh usnesení č. 43/2021 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku p.č. 

375/1 k.ú. Křimice pro umístění Z-BOXu 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 43/2021 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

6. Návrh usnesení č. 44/2021 

K tomuto bodu se do diskuse přihlásil z řad občanů pan V……..a uvedl, že nesouhlasí s navrhovanou 

studií UKR MMP, především vzhledem k tomu, že současný jediný vjezd do lokality je absolutně 

nevyhovující nejen z důvodů minimálních rozhledových úhlů, ale i z důvodu malé šíře vozovky. 

Vzhledem k tomu, že je vlastníkem částí pozemků podél komunikace a dokonce i pod komunikací, tak 

rozšíření vozovky nepovolí. Pan starosta odpověděl, že s připomínkami souhlasí a že v předložené studii 

je příliš mnoho nejasností a nedotažených věcí. Proto navrhuje tento bod stáhnout z dnešního jednání 

ZMO. Dále nebylo připomínek a zastupitelstvo stahuje z jednání tento bod  

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 44/2021 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

7. Návrh usnesení 45/2021 

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

ZMO 5 ze dne 18.10.2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 45/2021 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

8. Návrh usnesení č. 46/2021 

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

ZMO 5 dne 25.10.2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 46/2021 

Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

9. Návrh usnesení č. 47/2021 

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

MO 5 za období od 9.9.2021 do 27.10.2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 47/2021 

Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

 

 

 



10. Různé, diskuse a závěr 

     Do různého a do diskuze se z přítomných zastupitelů se přihlásil pan Fleišman a upozornil na šířící se fámy 

o budování nové kuchyně a terasy v křimické sokolovně. Je potřeba otevřeně říci, že se tam buduje sklad na 

židle a stoly, rozšíření nářaďovny. Pan Starosta Mojžíš uvedl, že informace zveřejní ve zpravodaji, FB i webu 

a zároveň zveřejní výsledky výběrového řízení na nového nájemce restaurace. 

 Dalším podnětem pana Fleišmana byl návrh na ocenění občana Křimic, který se stal mistrem světa ve Stiga 

hokeji. Pan starosta uvedl, že probere konkrétní možnosti ocenění. 

Poté už se do diskuse nikdo ze zastupitelů ani občanů nepřihlásil, a tak pan starosta pozval všechny přítomné 

na Křimické strašení (nejlépe v masce) a poději i na rozsvícení stromečku.  Následně všem popřál pevné zdraví 

a jednání ZMO ukončil. 

 

 

 

Zapsal 1.11.2021       Souhlasí 1.11.2021: 

Mgr. Ladislav Plochý                           Vít Mojžíš 

Ověřil: 

Zdeněk Fleišman                                                        Václav Seifert 


