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ZÁ P I S 
 

Ze 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 9 – Malesice 
konaného dne 7.10.2019 v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 9 od 19. 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 za uplynulé období 
5. Zpráva o činnosti místostarosty za uplynulé období 
6. Diskuse s veřejností 
7. Žádost o svěření bytového domu Chotíkovská 108/34 do správy MO 
8. Mikulášská besídka 2019 
9. Využití pozemku p.č. 158/2 Dolní Vlkýš pro zřízení hřiště a komunitního místa 
10. Různé 
11. Závěr 
 
 
1) Zasedání zahájil starosta p. Tolar. Přivítal zastupitele i veřejnost. Oznámil, že 

zastupitel p. Cudlman se omluvil – dorazí o půl hodiny později. Navrhl za zapisovatele 
p. Hejtmánka a za ověřovatele p. Svobodu a p. Vildmana. O návrhu bylo hlasováno. 

 
 Hlasování: 8 pro (návrh byl přijat) 
 
 
2) Starosta seznámil přítomné s programem. Navrhl změnu programu. Za bod 9. přidat 

nově body 10. Žádost o finanční spoluúčast ÚMO9 při pořádání Jarmarčení a 11. 
Rozpočtové opatření č. 6/2019 a původní body 10. a 11. posunout a označit jako č. 12. 
a 13. 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. 
 
 
4) Zpráva o činnosti starosty 
 Starosta informoval o své činnosti za období od 6. zasedání ZMO. Zastupitelstvo vzalo 

na vědomí. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 
 
 
5) Zpráva o činnosti místostarosty 
 Místostarosta informoval o své činnosti za období od 6. zasedání ZMO. Zastupitelstvo 

vzalo na vědomí. 
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6) Diskuse s veřejností 
 p. Hoblík – bude se pokračovat v budování chodníku od ulice Ke Mži k autobusové 

zastávce? Starosta přislíbil projednat toto s příslušnými orgány. 
 p. Tomčák – bylo by možno projednat s p. Zadražilem – majitelem pozemků – jejich 

údržbu? Starosta informoval p. Tomčáka a ostatní přítomné, že se jedná o pozemky 
v soukromém vlastnictví, nicméně přislíbil sjednat s p. Zadražilem schůzku, kam 
pozve i p. Tomčáka, případně další zájemce o jednání z řad obyvatel dotčeného území. 

 
V 19:32 hod. se dostavil zastupitel p. Cudlman. 
 
7) Žádost o svěření bytového domu Chotíkovská 108/34 do správy MO 
 Starosta seznámil zastupitele se záměrem města na prodej bytového domu čp 108 na 

adrese Chotíkovská 34. Navrhl převzít dům do správy MO Plzeň 9 – Malesice. P. 
Cudlman podal protinávrh – souhlasit s prodejem. 

 
 Starosta dal hlasovat o protinávrhu – souhlasit s prodejem bytového domu čp 108 na 

adrese Chotíkovská 34 
 Hlasování: 1 pro: M. Cudlman 
  7 proti: Z. Hejsek, M. Holá, L. Panýrková, P. Pospíšil, J. 

Svoboda, V. Vildman, J. Vaňourek 
    1 zdržel: A. Tolar  
 
 Starosta dal hlasovat o návrhu – nesouhlasit s prodejem bytového domu čp 108 na 

adrese Chotíkovská 34 a převzít jej do trvalé správy MO Plzeň9 
 Hlasování: 8 pro: A. Tolar, Z. Hejsek, M. Holá, L. Panýrková, P. Pospíšil, J. 

Svoboda, V. Vildman, J. Vaňourek 
  1 proti: M. Cudlman 
    (návrh byl přijat) 
 
 
8) Mikulášská besídka 2019 
 Starosta seznámil zastupitele s návrhem nepořádat Mikulášskou besídku tak, jak bylo 

dlouhá léta zvykem, ale objednat hodinový průvod krampus masek. 
 
 Hlasování: 8 pro: A. Tolar, Z. Hejsek, M. Holá, L. Panýrková, P. Pospíšil, J. 

Svoboda, V. Vildman, J. Vaňourek 
  1 zdržel: M. Cudlman 
    (návrh byl přijat) 
 
 
9) Využití pozemku p.č. 158/2 Dolní Vlkýš pro zřízení hřiště a komunitního místa 
 Starosta seznámil zastupitele s návrhem záměru využít pozemek p.č. 158/2 Dolní 

Vlkýš na zřízení hřiště pro sport a volný čas. 
 
 Hlasování: 9 pro (schváleno) 
 
 
10) Žádost o finanční spoluúčast ÚMO Plzeň 9 při pořádání Jarmarčení 
 Starosta seznámil zastupitele s žádostí spolku Plzeň9 o proplacení faktury ve výši 

10.000,- Kč za kulturní vystoupení – pohádky pro děti v rámci Jarmarčení 2019.  
 
 Hlasování: 7 pro: A. Tolar, Z. Hejsek, M. Holá, P. Pospíšil, J. Svoboda, V. 

Vildman, J. Vaňourek 
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  2 zdrželi: L. Panýrková, M. Cudlman 
    (návrh byl přijat) 
 
 
11) Rozpočtové opatření č. 6/2019 
 Tajemník p. Hejtmánek seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatřením č. 

6/2019 – návrhem na využití volných finančních prostředků z FRR MO Plzeň 9 – 
Malesice – na provedení připojení nově zbudovaných studní ve školce a Malesickém 
Dvoře do stávajících rozvodů v obou budovách. 

 
 Hlasování: 9 pro (schváleno) 
 
 
12) Různé 

a) zastupitelka pí. Panýrková přednesla zprávu o činnosti Občanského výboru. 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 
b) Zastupitel p. Pospíšil – po kolaudaci připojení vody do Malesického Dvora jednat 

s nájemcem o navýšení nájmu. 
 Odpověď starosty: starosta s tím počítá, bude s nájemcem jednat. 

 
Zastupitel p. Hejsek – v Dolním Vlkýši je uvolněná informační nástěnka, pravidla pro 

používání herních prvků na ní umístěná jsou již nečitelná. 
 Odpověď starosty: ÚMO zajistí nápravu. 
 
 
13) Závěr 
 Starosta ukončil zasedání. Zasedání skončilo ve 21:35 hodin. 
 
 
 
starosta:      ověřovatelé: 
 
 
Bc. Aleš Tolar      Jaroslav Svoboda 
 
 
       Vladimír Vildman 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
 
Zpráva o činnosti starosty od 3.9.2019 
Zpráva o činnosti Občanského výboru 
 
 
 


