
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 8.9.2021 
 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Program: 

 

01. Zahájení jednání 

02. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 

03. Návrh usnesení č. 31/2021 – rozpočtová opatření č. 10 – 14/2021 

04. Návrh usnesení č. 32/2021 – prodej části pozemku p.č. 406/10 k.ú. Křimice 

05. Návrh usnesení č. 33/2021 – prodej části pozemku p.č. 897/23 k.ú. Křimice 

06. Návrh usnesení č. 34/2021 – majetkové vypořádání po realizaci stavby „Vejprnice, cyklostezka  

07. Návrh usnesení č. 35/2021 – nařízení o zrušení některých právních předpisů města Plzně 

08. Návrh usnesení č. 36/2021 – návrh vyhlášky o místním poplatku za odkládání odpadu 

09. Návrh usnesení č. 37/2021 – novela Statutu města Plzně 

10. Návrh usnesení č. 38/2021 – zpráva finančního výboru ZMO 5 

11. Návrh usnesení č. 39/2021 – zpráva kontrolního výboru ZMO 5 

12. Návrh usnesení č. 40/2021 – informační zpráva starosty MO 5 

13. 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 Slepička. 

Bylo hlasováno o programu 

Pro: 8 proti: 0        zdržel se: 0 

 

 

3. Návrh usnesení č. 31/2021 

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

10 - 14/2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 31/2021 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

4. Návrh usnesení č. 32/2021 

K tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 406/10 

k.ú. Křimice 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 32/2021 

Pro: 2 proti: 3  zdržel se: 3  



 

5. Návrh usnesení č. 33/2021 

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

897/23 k.ú. Křimice 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 33/2021 

Pro: 0 proti: 7  zdržel se: 1 

 

 

6. Návrh usnesení č. 34/2021 

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

majetkového vyrovnání po realizaci stavby „Vejprnice, cyklostezka do Skvrňan“ 

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 34/2021 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

7. Návrh usnesení č. 35/2021 

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

Statutárního města Plzně o zrušení některých právních předpisů města vydaných v přenesené působnosti 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 35/2021 

Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

8. Návrh usnesení č. 36/2021 

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

Statutárního města Plzně o místním poplatku za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 36/2021 

Pro: 4 proti: 1 zdržel se: 3 

 

 

9. Návrh usnesení č. 37/2021 

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

Statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města Plzně  

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 37/2021 

Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

10. Návrh usnesení 38/2021 

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

ZMO 5 ze dne 30.8.2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 38/2021 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 

 



11. Návrh usnesení č. 39/2021 

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

ZMO 5 dne 30.8.2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 39/2021 

Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

12. Návrh usnesení č. 40/2021 

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

MO 5 za období od 17.6.2021 do 8.9.2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 40/2021 

Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

13. Různé, diskuse a závěr 

     Do různého a do diskuze se z přítomných zastupitelů se přihlásil pan Slepička a navrhl, aby v případě 

nepříznivého počasí bylo možné promítání letního kina přesunout do sokolovny.  

 Dále se do diskuze z řad občanů přihlásila paní S….., která má obavy, že křimičtí žáci budou muset dojíždět 

do Skvrňan, protože škola se v Křimicích stavět nebude. Pan starosta Mojžíš uvedl, že se spojí s paní 

ředitelkou a vše prověří. 

Z řad občanů se do diskuze dále přihlásil pan V….., který navázal na paní S……a uvedl, že by obec měla 

zpracovat studii o nárůstu dětí v Křimicích a poté nechat zvýšit kapacitu jak MŠ tak ZŠ. 

Jako poslední se z řad přítomných občanů do diskuse přihlásil pan N……., který upozornil na neudržovaný 

pozemek mezi ulicí Konopnou a Chebskou, obec by jej měla alespoň posekat. Reagoval pan starosta a uvedl, 

že zmiňovaný pozemek je ve vlastnictví soukromé firmy a je zde plánována výstavba multifunkčního centra.  

Poté už se do diskuse nikdo ze zastupitelů ani občanů nepřihlásil, a tak pan starosta požádal zastupitele o 

prostudování zaslaní studie výstavby „Na Horničce“ a dále požádal o přesunutí dalšího ZMO z 3.11. na 27.10. 

Následně všem popřál pevné zdraví a jednání ZMO ukončil. 

Zapsal 13.9.2021       Souhlasí 13.9.2021: 

Mgr. Ladislav Plochý                           Vít Mojžíš 

Ověřil: 

Zdeněk Fleišman                                                        František Slepička 


