
MĚSTO PACOV 
NÁMĚSTÍ SVOBODY 320, 395 01 PACOV 

IČ: 002 48 789 

Telefon: 565455111, Fax: 565455155, Internet: www.mestopacov.cz 

 

ZÁPIS 

z 2. zasedání Rady města Pacov, konaného dne 31.1.2018 

 

Přítomni:  Ing. Lukáš Vlček, Tomáš Kocour, MUDr. Ilona Buřičová, Jiří Kačer, Josef Průša 

 

1. Jednání rady se zúčastnila ředitel Základní školy Pacov Mgr. Jaromír Havel. Byl projednáván 

rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Pacov na rok 2018. 

 

Rada města projednala výsledek šetření České školní inspekce zákonného zástupce na právnickou 

osobu Základní školu Pacov z 15.12.2017.  

V souvislosti s neustálými stížnostmi tohoto zákonného zástupce ředitel školy informoval, že 

dojde k navázání pravidelné spolupráce s právním zástupcem. 

 

2. Starosta předložil žádost 17/10 ČSOP Pacov, Antonína Sovy 541, 395 01 Pacov, IČ: 71214984 o 

poskytnutí pozemku p. č. 89/1 a p.č. st. 461 pro vzdělávací účely v rámci oddílu Mladých ochránců 

přírody.   

Radní a ředitel školy se shodli, že ředitel vstoupí v jednání se zástupci ČSOP Pacov s cílem 

nalezení možnosti využít požadované pozemky jak pro pěstitelské činnosti školy, tak i pro účely 

MOP Pacov. 

 

3. Radní navštívili objekt polikliniky, jednotlivé provozy. Byl diskutován návrh rozpočtu objektu 

na rok 2018. Jako priorita byla zvolena rekonstrukce dvou ordinací a nákup křesla.  

 

4. Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č.10/2017. Přijato usnesení č. 6 

 

5. Starosta informoval o žádosti občanského sdružení LUNGTA, Dlouhá 2, 110 00 Praha 1,                 

IČ: 67775845 o připojení se k mezinárodní  kampani "vlajky pro Tibet" dne 10.3.2016. Město 

Pacov se bude tradičně k této akci připojovat. 

 

6. Starosta předložil návrh na směnu pozemků s Lesy ČR. Radní s navrženým řešením souhlasí.  

 

7. Starosta předložil žádost manželů xxxxxxxxxx o prodej části pozemku par.č. 227/1 o velikosti cca 

260 m2 v k.ú. Bedřichov u Zhořce. Přijato usnesení č. 7 

 

8. Starosta předložil žádost pana xxxxxxxxxx o prodej části pozemku par.č. 141/27 o velikosti cca 

70 m2 v k.ú. Bedřichov u Zhořce. Přijato usnesení č. 8 

 

9. Starosta předložil návrh pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku par.č. 297/2 v k.ú. Nízká Lhota 

městu Pacov. Přijato usnesení č. 9 

 

10. Starosta informoval o žádosti podané České spořitelně o schválení kontokorentu na základním účtu 

města Pacova pro přechodné překlenutí nesouladu mezi příjmy a výdaji. Přijato usnesení č. 10 

 

11. Rada města bere na vědomí společné sdělení vedoucího odboru životního prostředí a památkové 

péče Městského úřadu Pacov a jednatele společnosti Pacovská lesní s.r.o. k anonymnímu podnětu 

týkajícího se funkce odborného lesního hospodáře. 

 

12. Starosta informoval o průběhu a výsledku výběrového řízení na funkci tajemníka. Tajemníkem byl 

zvolen Bc. Stanislav Macháček, DiS. 

 

http://www.mestopacov.cz/
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………………………      ………………………… 

Ing. Lukáš Vlček       Tomáš Kocour 

starosta        místostarosta 
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