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ZÁ P I S 
 

Z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 9 – Malesice 
konaného dne 3.12.2018 v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 9 od 18. 00 hodin 
 
Přítomno: 9 viz prezenční listina 
Zapsal:  Hejtmánek 
 
Program: 
1. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu 
3. Kontrola usnesení 
4. Zpráva o činnosti starosty 
5. Zpráva o činnosti místostarosty 
6. Návrh Jednacího řádu zasedání zastupitelstva MO 
7. Zrušení vyhlášky města č. 13/2002 – Územní energetická koncepce města Plzně 
8. Návrh rozpočtu MO Plzeň 9 na rok 2019 a výhledy na roky 2020 – 2022 
9. Různé 
10. Závěr 
 
 
1) Zasedání zahájil starosta p. Tolar. Přivítal zastupitele i veřejnost. Seznámil přítomné 

s rezignací zastupitele p. Tomčáka a oznámil, že jeho místo zaujme kandidát za ANO 
2011, který se ve volbách umístil na druhém místě p. Vildman. Starosta poté přečetl 
zastupiteli slib zastupitele ve znění ustanovení § 69 odst. 2 zák. 128/2000 Sb. Zákona 
o obcích. P. Vildman složil slib hlasitým slovem „slibuji“ a potvrdili jej svým 
podpisem na listině.  

 
 Starosta navrhl za zapisovatele p. Hejtmánka a za ověřovatele p. Hejska a p. Svobodu. 

O návrhu bylo hlasováno. 
 
 Hlasování : 7 pro: M. Holá, L. Panýrková, P. Pospíšil, A. Tolar, V. Vildman, 

J. Vaňourek, Z. Hejsek 
    1 zdržel: J. Svoboda 
    (p. Cudlman se omluvil, z prac. důvodů se dostaví později) 
    (návrh byl přijat) 
 
 
2) Starosta seznámil přítomné s programem a navrhl doplnění programu o body: 

 projednání návrhu výdajů na Mikulášské odpoledne a Vánočního kapra 
 volba předsedy kontrolního výboru a volba dalších dvou členů 

občanského výboru. 
Tyto body zařadit jako č. 9 a 10, původní body 9 a 10 o dva posunout. Starosta dal 
návrh schválit tento program a jeho změnu. O návrhu bylo hlasováno 

 
 Hlasování : 8 pro 
    (návrh byl přijat) 
 
 
3) Kontrola usnesení 
 Místostarosta přečetl zastupitelům usnesení z minulého zasedání. Všechna usnesení 

byla splněna. Zastupitelstvo vzalo na vědomí. 
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4) Zpráva o činnosti starosty 
 Starosta informoval o své činnosti za období od 1. zasedání ZMO. Zastupitelstvo vzalo 

na vědomí. 
 
 
5) Zpráva o činnosti místostarosty 
 Místostarosta informoval o své činnosti za období od 1. zasedání ZMO. Zastupitelstvo 

vzalo na vědomí. 
 Na zasedání se dostavil v 18.25 zastupitel p. Cudlman 
 
 
6) Návrh Jednacího řádu zasedání zastupitelstva MO 
 Starosta navrhl úpravy jednacího řádu. O návrhu bylo hlasováno. 
 
 Hlasování : 8 pro: M. Holá, J. Svoboda, P. Pospíšil, A. Tolar, V. Vildman, J. 

Vaňourek, Z. Hejsek, M. Cudlman 
    1 proti: L. Panýrková 
    (návrh byl přijat) 
 
 Jednací řád v platném znění je přílohou tohoto zápisu. 
 
 
7) Návrh na zrušení vyhlášky města č. 13/2002 – Územní energetická koncepce města 

Plzně 
 Tajemník seznámil zastupitele s vyhláškou, která má být zrušena. Bez připomínek. 
 
 
8) Návrh rozpočtu MO Plzeň 9 na rok 2019 a výhledy na roky 2020 – 2022 
 Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2019 a střednědobým 

výhledem rozpočtu na roky 2020 – 2022 
 
 Hlasování : 9 pro 
    (návrh byl přijat) 
 
 
9) Návrhu výdajů na Mikulášské odpoledne a Vánočního kapra 
 Starosta seznámil zastupitele s návrhem výdajů na Mikulášské odpoledne ve výši 

14.520,- Kč a na dotaci na nákup Vánočního kapra v max. výši 29.700,- Kč. 
 
 Hlasování : 9 pro 
    (návrh byl přijat) 
 
 
10) Volba předsedy kontrolního výboru a volba dalších dvou členů občanského výboru 
 Starosta informoval zastupitele o nutnosti zvolit nového předsedu kontrolního výboru 

a dal návrh na doplnění občanského výboru o dva členy – Věru Pajerovou a Františka 
Otýse. Žádné protinávrhy nebyly. 

 
 Hlasování : 9 pro 
    (návrh byl přijat) 
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 Starosta vyzval zástupce jednotlivých stran, aby navrhly kandidáty na předsedu 
kontrolního výboru: 

 ANO 2011 V. Vildman 
 PRO  žádný návrh 
 KDU-ČSL žádný návrh 
 
 Bylo hlasováno o návrhu na předsedu kontrolního výboru, p. Vildmanovi: 
 
 Hlasování : 9 pro 
    (návrh byl přijat) 
 
 Hlasovalo se o prvním kandidátovi na člena občanského výboru, pí. Pajerové: 
 
 Hlasování: 8 pro: M. Cudlman, Z. Hejsek, M. Holá, L. Panýrková, P. 

Pospíšil, J. Svoboda, A. Tolar, J. Vaňourek 
    1 zdržel: V. Vildman 

    (návrh byl přijat) 
 
 Hlasovalo se o druhém kandidátovi na člena občanského výboru, p. Otýsovi: 
 
 Hlasování: 8 pro: M. Cudlman, Z. Hejsek, M. Holá, L. Panýrková, P. 

Pospíšil, J. Svoboda, A. Tolar, J. Vaňourek 
    1 zdržel: V. Vildman 
    (návrh byl přijat 
 
 
11) Různé 
 

a) nájemce Malesického dvora vystoupil s požadavkem na investici do úpravy vody 
(reverzní osmózy) – starosta přislíbil prověření možností a připraví návrh možných 
řešení do příštího ZMO 

 
b) starosta seznámil zastupitele s revizní zprávou herních prvků a nutností jejich oprav a 

výměny. Z diskuze vyplynul návrh na uvolnění 300.000,- Kč na nákup nových herních 
prvků 
 

 Hlasování: 8 pro: V. Vildman, Z. Hejsek, M. Holá, L. Panýrková, P. 
Pospíšil, J. Svoboda, A. Tolar, J. Vaňourek 

  1 proti: M. Cudlman 
    (návrh byl přijat 

 
c) starosta seznámil zastupitele s termíny konání řádných zasedání ZMO v roce 2019: 

4.2., 1.4., 3.6., 2.9., 7.10. a 2.12. 
 

d) zastupitel p. Svoboda vznesl dotaz, zda bude provedeno dosypání krajnic na silnici 
mezi Malesicemi a Radčicemi. Starosta bude jednat s SÚS PK a informaci podá na 
příštím ZMO. 
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12) Závěr 
 Starosta ukončil zasedání. Zasedání skončilo ve 20:05 hodin. 
 
 
starosta :      ověřovatelé: 

 
Bc. Aleš Tolar      Zdenek Hejsek 
 
       Jaroslav Svoboda 
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Jednací řád 
 

Zastupitelstva MO Plzeň 9 – Malesice 

Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 9 – Malesice (dále jen ZMO) se usneslo dle § 96 
zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění na tomto jednacím řádu: 

Svolání jednání místního zastupitelstva 

ZMO se schází v termínech dle plánu, který pro celý kalendářní předkládá starosta na 
posledním jednání roku předchozího. Jednacím dnem zastupitelstva je pondělí od 19:00 hod. 
Pokud o to požádá třetina zastupitelů, uskuteční se do 14 dnů mimořádné zastupitelstvo v 
termínu mimo schválený plán, mimořádné zastupitelstvo může svolat i starosta. Všechna 
zasedání zastupitelstva (plánovaná i mimořádná) svolává nejpozději 7 dnů před termínem 
konání starosta vyvěšením pozvánky na úřední desce a na webové stránce obvodu. 

Příprava jednání 

Přípravu jednání organizuje starosta. Při tom stanoví: 
• odpovědnost za zpracování předložených dokladů 
• způsob projednání a návrh na opatření 

Právo předkládat návrhy na projednání mají členové zastupitelstva, výbory, popř. tajemník a 
úředník pověřený vedením odboru ÚMO. 
Materiály a návrhy na projednání zastupitelstvem členové zastupitelstva nebo výbory a 
komise předkládají prostřednictvím starosty nejpozději 14 dní před jednáním ZMO. 
Materiály, u nichž vznikla potřeba okamžitého projednání krátce před zasedáním, jsou 
předloženy zastupitelům na stůl před zasedáním. 
Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům ZMO komplexně 
poznat problematiku a přijmout opatření. 

Účast členů ZMO na jednání 

Členové ZMO jsou povinni se zúčastnit jednání. V případě nepřítomnosti jsou povinni 
písemně, případně telefonicky se omluvit předem starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní 
příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta. 
Účast na jednání se stvrzuje podpisem na listině přítomných. 

Program jednání 

• Starosta MO připraví pořadí návrhů k jednání. 

• Na jednání bude jednáno o všech věcech, které byly dány do programu. Návrh 
programu před jeho zahájením sdělí starosta. Zastupitelé mohou podat své návrhy na 
doplnění. O jejich projednání musí zastupitelé hlasovat odděleně. Poté se hlasuje o 
programu jako o celku. 
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Průběh jednání 

• Jednání řídí starosta, nebo jím pověřený člen ZMO. Řídí hlasování, vyhlašuje výsledek 
hlasování. Přerušuje a ukončuje zasedání, dbá, aby zasedání mělo pracovní charakter a 
věcný průběh. Není-li na zasedání nadpoloviční většina všech členů ZMO, ukončí 
starosta jednání a svolá do 14ti dnů nové. 

• Na programu každého jednání zastupitelstva je vždy jako první pracovní bod zpráva o 
činnosti starosty a místostarosty v uplynulém období, jejíž textovou podobu dostanou 
zastupitelé rovněž při jednání na stůl.  

• Na programu každého jednání zastupitelstva je jako druhý pracovní bod diskuse s 
veřejností, v rámci které mohou občané přednést své poznatky a dotazy na jakékoliv 
téma bez ohledu na schválený program jednání. Občané mají právo přednést v rámci 
diskuse jeden příspěvek v délce max. 3 minuty. 

• V zahajující části jednání sdělí starosta, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání. 
Pokud je zápis bez případných připomínek, považuje se za schválený. Pokud byly 
námitky, znovu se projednává příslušný bod. 

• Zápis z předchozího ZMO je volně k nahlédnutí. 

• Úvodní slovo k jednání provede předkladatel. 

• Při projednání se každý hlásí o slovo a hovoří jen ten, kdo je vyzván. Svůj příspěvek 
přednese diskutující jednoduše a srozumitelně. Doba diskusního příspěvku je max. 5 
minut, předkladatel 10 minut, pokud není předem hlasováním stanoveno jinak. 

• Do diskuse se mohou členové ZMO přihlásit jen do konce rozpravy na dané téma. 
Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen ZMO. O jeho návrhu se hlasuje 
okamžitě. 

• V rámci rozpravy k jednotlivým bodům se mohou vyjádřit přítomní zástupci veřejnosti. 
Každý z přítomných zástupců veřejnosti má právo vyjádřit se jedním diskusním 
příspěvkem v délce max. 5 minut. Slovo diskutujícím zástupcům veřejnosti udílí a 
případně odnímá předsedající jednání.  

• ZMO může v průběhu jednání hlasováním body programu přesunout, nebo některé 
sloučit. 

• Návrhy, které nebyly přijaty, budou přepracovány a předloženy příštímu zasedání. Je-li 
návrh předkladatelem stažen, o návrhu se nejedná. 

• Po vyčerpání programu ukončí starosta zasedání. 

• Z každého jednání se pořizuje zvuková nahrávka pro potřeby zpracování a ověření 
zápisu, tajemník ji archivuje nejpozději do doby, než je zápis ověřen a podepsán 
zvolenými ověřovateli. Zápisy z jednání a přijatá usnesení jsou chronologicky uloženy a 
přístupny k nahlédnutí u tajemníka ÚMO. Usnesení jsou zveřejněna též na webových 
stránkách města Plzně. V zápisu je u výsledku každého hlasování (s výjimkou tajného 
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hlasování) uveden jmenný seznam všech hlasujících zastupitelů s uvedením, jak který 
zastupitel hlasoval. 

 
Hlasování 

• ZMO je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 

• Vyžaduje-li povaha usnesení, aby ZMO hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého 
usnesení odděleně, stanoví pořadí pro postupné hlasování předsedající. Jsou-li 
uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těch změnách a poté o 
ostatních částech návrhu. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika 
variantách, hlasuje se nejprve o návrhu doručeném předkladatelem. V případě uplatnění 
protinávrhu se hlasuje nejprve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se 
považují ostatní návrhy za nepřijaté. 

• Jestliže předložený návrh nezíská při hlasování potřebnou většinu, může se ZMO na 
návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta přeruší zasedání a předsedá 
dohadovacímu řízení. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh 
získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedání a přednese upravený návrh 
a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh většinu, prohlásí ho starosta za 
odmítnutý. 

• Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo. Veřejné 
hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování 
zdržet. 

 
Péče o nerušeny průběh jednání 

• Nikdo nesmí rušit průběh jednání ZMO. Předsedající může vykázat ze zasedací síně 
rušitele jednání. 

• Nemluví-li řečník k věci, nebo překročí-li stanovený limit, může mu předsedající 
odejmout slovo. 

Organizačně technické záležitosti zasedání ZMO 

• V průběhu jednání ZMO se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá tajemník. 
Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění. 

• Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je 
vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání 
písemně. 

• Zápis se vyhotovuje do 10ti dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují ho 
starosta a určení ověřovatelé. Bude bezodkladně zveřejněn na webových stránkách 
ÚMO Plzeň 9 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. 

• O námitkách člena ZMO proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání ZMO. 

Zabezpečení a kontrola usnesení 

• Organizačně za zabezpečení plnění usnesení zodpovídá tajemník, nebo starosta. 
Tajemník průběžně sleduje a kontroluje plnění usnesení na úsecích spadajících do jeho 
působnosti. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí starosta. 
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• Kontrolu plnění usnesení provádí dle pokynu ZMO kontrolní výbor a zprávu o kontrole 
předloží na zasedání ZMO. 

 

 

Jednací řád schválilo Zastupitelstvo MO Plzeň 9 – Malesice dne 3.12.2018 č. usn. 21/2018. 
Tímto se ruší Jednací řád ZMO ze dne 7.11.2014. 

 

 
……………………………………   …………….……………………… 

   Bc. Aleš Tolar     Mgr. Jiří Vaňourek 
   starosta      místostarosta 

 
 
 
 


