
MĚSTO PACOV 
NÁMĚSTÍ SVOBODY 320, 395 01 PACOV 

IČ: 002 48 789 

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

 

ZÁPIS 

z 6. zasedání Rady města Pacov, konaného dne 7.3.2018 

 

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

 

 

1. Starosta představil nového tajemníka Bc. Stanislava Macháčka. 

 

2. Starosta předložil protokol o volbě členů školské rady Gymnázia Pacov a předložil návrh 

zřizovatele na opětovné zvolení členem školské rady místostarostu Tomáše Kocoura. Přijato 

usnesení č. 17 

 

3. Byla  projednána  Příkazní  smlouva mezi městem Pacov a Krajem Vysočina,   která   stanovuje  

součinnost  za  účelem  zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočina v době od 1.3.2018 

do 30.4.2019. Přijato usnesení č. 18 

 

4. Paní Plášilová (investiční odbor) předložila návrh vlastníků pozemku par. č. 2427 v k.ú. Pacov o 

prodej pozemku městu Pacov. Radní doporučili navrhnout cenu 25,- Kč/m2.   

 

5. Paní Plášilová předložila nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na prodej 

pozemků par. č. 26454 a 2647/3 o které již v minulosti město Pacov projevilo zájem. Pokud město 

projeví o odkup pozemků zájem, nechá Úřad pro zastupování státu vyhotovit znalecký posudek, 

na základě kterého bude určena kupní cena. Radní doporučují pozemky koupit.  

 

6. Paní Plášilová předložila žádost xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o prodej části pozemku par. č. 495/35 

a 495/15 za účelem rozšíření prostor zahrádky a skladování dřeva. Radní doporučují prodat pouze 

část pozemku par.č. 495/35 za domem. Vzhledem k přítomnosti vzrostlého stromu na pozemku 

495/15, který roste přímo u domu žadatelů a do budoucna bude patrně vyžadovat značné náklady 

na údržbu, radní doporučili souhlasit s prodejem pozemku za obvyklou cenu navýšenou o cenu 

stromu (dle znaleckého posudku vypracovaného společností Pacovská Lesní s.r.o.) tj. 7.000,- Kč.  

 

7. Paní Plášilová předložila žádost xxxxxxxxxx o prodej části pozemku č. 495/1 v k. ú. Velká Rovná. 

Přijato usnesení č. 19 

 

8. Paní Plášilová předložila návrh na prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemku st. 135 v k.ú. Pacov 

s xxxxxxxxxx. Přijato usnesení č. 20 

 

9. Paní Plášilová předložila návrh nájemní smlouvy na pronájem velké zasedací místnosti v budově 

radnice, Náměstí Svobody 320, Pacov s ……………………………………………………….. 

Přijato usnesení č. 21 

 

 

 

 

 

………………………      ………………………… 

Ing. Lukáš Vlček       Tomáš Kocour 

starosta        místostarosta 

 
 

http://www.mestopacov.cz/
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