
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 8.12.2021 
 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Program: 

 

01. Zahájení jednání 

02. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 

03. Návrh usnesení č. 49/2021 – rozpočet MO Plzeň 5 na rok 2022 a výhled na roky 2023-2025 

04. Návrh usnesení č. 50/2021 – rozpočtová opatření 21-25/2021 

05. Návrh usnesení č. 51/2021 – územní studie „Křimice – lokalita U Statku“ 

06. Návrh usnesení č. 52/2021 – zpráva finančního výboru ZMO 5                                                        

07. Návrh usnesení č. 53/2021 – zpráva kontrolního výboru ZMO 5                                                        

08. Návrh usnesení č. 54/2021 – informační zpráva starosty MO 5 

09. Různé, diskuse a závěr 

 

 

 

1. Zasedání zahájil starosta p. Mojžíš, a ještě před oficiálním zasedání ZMO přivítal pana Václava Pikla, 

křimického občana, který získal pro rok 2021 v estonském Talinu titul mistra světa ve Stiga hokeji. Pan 

starosta společně s místostarostkou paní Wagnerovou předali panu Piklovi ocenění za vzornou 

reprezentaci obce Křimice. 

 

2. Poté již pan starosta Mojžíš zahájil jednání a konstatoval, že ZMO se sešlo v počtu 9 členů, a tudíž je 

usnášeníschopné. Viz prezenční listina.  

 

 

 

 

3. Hlasování o programu ZMO 

ZMO byl výše předložený program schválen všemi přítomnými. Volbou byli určeni ověřovatelé zápisu 

pan Blažek a pan Slepička. 

Bylo hlasováno o programu 

Pro: 7 proti: 0        zdržel se: 2 (Blažek, Slepička) 

 

 

 

4. Návrh usnesení č. 49/2021 

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

Křimice a výhled na roky 2023-2025 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 49/2021 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

 



 

5. Návrh usnesení č. 50/2021 

V diskusi k tomuto bodu se přihlásil pan zastupitel Slepička a uvedl, že Sokol Křimice dostává z MO 

dostatek peněz na dotacích, tak by mohl na oplátku MO zdarma, případně za režii, poskytnout své 

prostory na akce. Nato reagoval pan starosta Mojžíš a uvedl, že to v Sokole projedná. Poté již nebylo 

připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtová opatření č. 21–25/2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 50/2021 

Pro: 9 proti: 0    zdržel se: 0 

 

6. Návrh usnesení č. 51/2021 

V diskusi k tomuto bodu se přihlásil pan zastupitel Blažek a uvedl, že se podařilo do této studie prosadit 

mimo jiné i navýšení kapacity MŠ a ZŠ. Poté již nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí 

s předloženým upraveným návrhem územní studie ÚKR MMP “Plzeň, Křimice, lokalita u statku“ ze dne 

30.11.2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 51/2021 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

7. Návrh usnesení 52/2021 

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. 52/2021 

Pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

8. Návrh usnesení č. 53/2021 

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. 53/2021 

Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

9. Návrh usnesení č. 54/2021 

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

MO 5 za období od 27.10.2021 do 8.12.2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 54/2021 

Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10. Různé, diskuse a závěr 

     Do různého a do diskuze se z přítomných zastupitelů se přihlásil pan Slepička a zeptal se pana starosty kdy 

bude provedena slíbená úprava parkoviště u křimického hřbitova a dále upozornil na chybějící kryt na 

chodníku a cyklostezce podél Chebské ulice na úrovni autobazaru. Pan starosta uvedl, že SVSmP provede 

opravu parkoviště u hřbitova nejpozději do konce roku 2021 a to formou vyasfaltování. Chybějící kryt obratem 

oznámí na SVSmP. 

      Poté se přihlásil pan zastupitel Lobkowicz s dotazem, proč městská policie nekoná ohledně vraku vozidla 

Opel s RZ PL? Odpověděl pan tajemník Plochý a uvedl, že MP koná dle svých pravomocí, vrak zaevidovala, 

vyfotografovala a postoupila na SVSmP. Následně pan tajemník zhruba vysvětlil problematiku autovraků. 

     Dalším zastupitelem do diskuse byl pan Fleišman, který upozornil na díru v trávníku po chybějící DZ 

v ulici Průkopníků, dále se zeptal, proč se nic neděje s kanály v ulici K Nádraží. Odpověděl pan starosta 

Mojžíš, že zjistí, jaká DZ v ulici Průkopníků chybí a poté sjedná nápravu, kanály již byly nahlášeny na 

SVSmP, která by měla konat, vzneseme dotaz, proč nekoná. 

     Z řad občanů se do diskuse přihlásil pan S….. a poděkoval všem zastupitelům za dotace pro FK Křimice, 

uvedl, že tyto peníze pomáhají především mládeži a letos prvně je i tým dorostu. Dotace byly využity na 

posilovnu, hřiště s umělou trávou a na sítě. Vše by mělo být do konce letošního roku dokončeno.  

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

přítomné na zpívání koled v kostelíku na Horničce. Následně všem popřál do nového roku pevné zdraví a 

jednání ZMO ukončil. 

 

 

 

Zapsal 13.12.2021       Souhlasí 13.12.2021: 

Mgr. Ladislav Plochý                          Vít Mojžíš 

 

Ověřil: 

Dušan Blažek                                                                František Slepička 


