
       MO Plzeň – Křimice 

                                              Zápis 

             z jednání kontrolního výboru dne 5. června 2019 
 

 

přítomni : dle prezenční listiny 

                                                         Program jednání: 
1) Zahájení, stanovení ověřovatele zápisu 

2) Schválení programu 

3) Kontrola plnění usnesení ZMO ze dne 17. 4. 2019 

4) Kontrola plnění usnesení mimoř. ZMO ze dne   6. 5. 2019 

5) Evidované stížnosti, podněty, petice 

6) Různé 

 

1) Ověřovatel zápisu 

Ověřovatelem zápisu jednání Kontrolního výboru byl navržen a všemi členy schválen 

p.  Kubíček    

 

2) Program jednání 

3) Kontrola plnění jednotlivých usnesení ZMO ze dne 17. 4. 2019   

     

     Usnesení č. 010/2019 – Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO5 za r. 2018 
     S               - Tajemník ÚMO odeslal usnesení fin. odboru MMP  29.4.2019, tedy do    

                         požadovaného termínu uloženého usnesením 

      

     Usnesení č. 011/2019 – Rozpočtové opatření č. 02 – přijetí dotace z ÚP 

     S               - Tajemník ÚMO odeslal usnesení fin. odboru MMP  29.4.2019, tedy do    

                         požadovaného termínu uloženého usnesením 

      

     Usnesení č. 012/2019 – Rozpočtové opatření č. 03 – přesun mezi položkami  

     S               - Tajemník ÚMO odeslal usnesení fin. odboru MMP  29.4.2019, tedy do    

                         požadovaného termínu uloženého usnesením 

      

     Usnesení č. 013/2019 – Rozpočtové opatření č. 04 – přijetí dotace z FŽP MMP 

     S               - Tajemník ÚMO odeslal usnesení fin. odboru MMP  29.4.2019, tedy do    

                         požadovaného termínu uloženého usnesením 

      

     Usnesení č. 014/2019 – Rozdělení dotací sdružením a spolkům 
     S               - Tajemník ÚMO odeslal usnesení fin. odboru MMP  29.4.2019, tedy do    

                         požadovaného termínu uloženého usnesením 

      

     Usnesení č. 015/2019 – Návrh na zvýšení odměny ZMO 5 
     S               - Tajemník ÚMO odeslal usnesení fin. odboru MMP  29.4.2019, tedy do    

                         požadovaného termínu uloženého usnesením 

      

     Usnesení č. 016/2019 – Rozpočtové opatření č. 05 – použití volných prostředků FRR 

     S               - Tajemník ÚMO odeslal usnesení fin. odboru MMP  12.2.2019, tedy do    

                         požadovaného termínu uloženého usnesením 

      

     Usnesení č. 017/2019 – Návrh na změnu vyhl. výpočtu daně z nemovitostí 
     S               - Tajemník ÚMO odeslal usnesení fin. odboru MMP  29.4.2019, tedy do    

                         požadovaného termínu uloženého usnesením 

       



 

     Usnesení č. 018/2019 – Návrh na změnu nařízení – parkovací řád 
     S              - Tajemník ÚMO odeslal usnesení přísl. odboru MMP do požadovaného    

                        termínu 

         

        Usnesení č. 019/2019 – Návrh na změnu vyhlášky – o poplatku za využívání prostranství                        
     S              - Tajemník ÚMO odeslal usnesení fin. odboru MMP  29.4.2019, tedy do    

                         požadovaného termínu uloženého usnesením 

 

     Usnesení č. 020/2019 – Návrh na odkup pozemku    - odsouhlasen pronájem 

     N              - Tajemník ÚMO odeslal usnesení přísl. odboru MMP  29.4.2019, tedy do    

                         požadovaného termínu uloženého usnesením 

      

     Usnesení č. 021/2019 – Rozpočtové opatření č. 07 - návrh na fin. podporu Sportmánie 2019 
     S             - Tajemník ÚMO odeslal usnesení fin. odboru MMP  29.4.2019, tedy do    

                       požadovaného termínu uloženého usnesením 

 

      Usnesení č. 022/2019 – Zpráva finančního výboru ZMO5 
      - Zpráva byla předložena a vzata na vědomí. 

 

     Usnesení č. 023/2019 – Zpráva KV ZMO5   

     - Zpráva byla předložena a vzata na vědomí.  

 

     Usnesení č. 024/2019 – Informativní zpráva starosty MO5 o činnosti 

   - Zpráva byla předložena a vzata na vědomí.  

 

4) Kontrola plnění jednotlivých usnesení mimořádného ZMO ze dne 6. 5. 2019  

 

    Usnesení č. 025/2019 – Rozpočtové opatření č. 07 – použití volných prostředků z FRR 

                         na GO dopravního prostředku pro údržbu obce  

     S               - Tajemník ÚMO odeslal usnesení fin. odboru MMP  10.5.2019, tedy do    

                         požadovaného termínu uloženého usnesením 

      

     Usnesení č. 026/2019 – Návrh studie Prvomájová ulice Křimice 
     S               - Tajemník ÚMO odeslal přísl. odboru MMP  10.5.2019, tedy do    

                         požadovaného termínu uloženého usnesením 

 

5) Evidované stížnosti, podněty, petice 

    V uvedeném období od minulého řádného zasedání ZMO Plzeň5 – Křimice nebyly doručeny   

    petice ani stížnosti občanů, které by KV projednával. 

 

 

6) Různé 

             

     6.1) KV projednával současný stav řešení provozu a splnění dílčích nápravných kroků    

            směřujících ke zlepšení situace obyvatel v blízkosti výkupny kovového odpadu u nádraží, 

            KV doporučuje pozvat majitele p. Sudu, aby informoval o stavu a postupu plnění jeho kroků 

            v plnění slíbených opatření.  

 

     6.2) KV projednával a požaduje předložit návrh finální verze připravované smlouvy mezi ÚMO 5  a     

            rodinou Lobkowiczů ve věci participace a pronájmu prostor parku k pořádání kulturních akcí. 

 

     6.3) KV projednával současný stav akce revitalizace sportovního hřiště v prostoru SPŠD a požaduje   

            další informace o průběhu jednotlivých kroků realizace této stavby. 

   



     6.4) KV dále projednával návrh možnosti a jeho předložení k jednání ZMO k použití prostředků    

            FRR pro první fázi zahájení přístavby MŠ Křimice, především z hlediska časového posunu. 

 

     6.5) KV projednával otázku odkoupení pozemku MO rybářské organizace, požaduje předložit   

            informace o současném stavu projednávání jednotlivých kroků směřujících  k případným změnám   

            na pozemcích a majetku MMP. 

 

  

 

Zápis provedl:                   Václav Seifert         dne:    11.6.2019 

 

 

Kontrolu zápisu provedl:  Libor Kubíček          dne: 


