
MĚSTO PACOV 
NÁMĚSTÍ SVOBODY 320, 395 01 PACOV 

IČ: 002 48 789 
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ZÁPIS 

z 7. zasedání Rady města Pacov, konaného dne 28.3.2018 

 

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

 

 

1. Jednání rady města se zúčastnil ředitel Základní školy Pacov. Informoval o šetření České školní 

inspekce a o aktuálních kauzách ve škole. 

 

Během jednání starosta zmínil, že je potřeba zvážit možnost přesunu některých ročníků do budovy 

gymnázia, což se v minulosti osvědčilo jako dobrý způsob pro ovlivnění žáků pro jejich budoucí 

studium na Gymnáziu Pacov. Současně by mohl být pro výuku opuštěn objekt školní jídelny a 

družiny a tím by se zároveň vyřešila připomínka ČSI ohledně zabezpečení tohoto objektu. 

 

Starosta doporučil schůzku za účelem zjištění fungování odboru sociálních věcí z důvodu 

posledních kauz. 

 

2. Starosta seznámil se žádostí Rodinného centra Sovička, Jetřichovec 49, Pacov, IČ: 22839461 o 

výpůjčku zámeckého areálu a příslušenství na akce dne 30.4.2018 – Čarodějnice,  2.6.2018 - Den 

Dětí a 25.8.2018 - Pohádkové odpoledne. Přijato usnesení č. 22 

 

3. Starosta informoval o žádosti ZO ČSOP Pacov, Truhlářská 415, Pacov, IČ: 71214984 o výpůjčku 

zámeckého areálu a 10 ks řemeslných stánků na akci Den Země odpoledne dne 21.4.2018. Přijato 

usnesení č. 23 

 

4. Starosta seznámil se žádostí Tělovýchovné jednoty Slavoj Pacov, Hronova, Pacov IČ: 00477036, 

oddílu atletiky o výpůjčku zámeckého areálu na akci Běh o pohár století dopoledne dne 14.4.2018. 

Přijato usnesení č. 24 

 

5. Paní Plášilová (investiční odbor) informovala o dotazu Loutkového divadla J. Dvořáka na možnost 

umístění divadle v areálu zámecké zahrady v předpokládaném termínu 9.-11.4.2018 a možnosti 

snížení kauce. Radní s umístěním souhlasí, poplatek z místa bude hrazen dle obecně závazné 

vyhlášky města Pacov č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve výši 3,- 

Kč/m2/den, kauci doporučují ponechat ve stávající výši 10.000 Kč. 

 

6. Starosta předložil žádost Klubu českých turistů Hořec Pacov, z.s., IČ: 26644991 o souhlas 

s umístěním sídla spolku v nemovitosti čp. 304 na pozemku par. č. st. 427 ve vlastnictví města. 

Přijato usnesení č. 25 

 

7. Jednání rady města se zúčastnil zájemce o koupi nemovitosti ve vlastnictví města Pacov - čp. 156, 

Pošenská ulice, Pacov pan xxxxxxxxxx a vedoucí odporu výstavby pan Josef Smetana. Byla 

projednávaná záležitost možnosti rekonstrukce a opravy uvedené nemovitosti. Vedoucí odboru 

výstavby projedná záležitost s odborem životního prostředí a památkové péče a poté bude 

s výsledkem seznámena rada města 

 

8. Paní Plášilová (investiční odbor) informovala o nutnosti stanovit výši nájemného pro nájemce na 

poliklinice pro rok 2018. Přijato usnesení č. 26 

 

9. Paní Plášilová předložila žádost …………………………………………………………. o 

pronájem garáže, která je součástí pozemku st. 1553/1 v k.ú. Pacov. Přijato usnesení č. 27 
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10. Paní Plášilová předložila žádost xxxxxxxxxx, o prodej pozemku v k.ú. Pacov st. 135 o velikosti 

374 m2, jehož součástí je dům s čp. 132. xxxxxxxxxx vlastní sousední pozemek st. 134, jehož 

součástí je dům s čp. 131. Město Pacov uvedenou nemovitost vykoupilo se záměrem zbourání a 

následném rozšíření stávající komunikace Pošenská. Rozšíření komunikace zatím není v souladu 

s územním plánem a z tohoto důvodu rada nedoporučuje v současné době prodej.  Přijato usnesení 

č. 28 
 

11. Místostarosta předložil návrh dohody mezi městem Pacov a společností ČEPS, a.s., Praha 10, IČ: 

25702556 o způsobu provedení údržby ochranného pásma. Likvidaci užitkové dřevní hmoty 

provede vlastník, respektive Pacovská lesní s.r.o.  

 

12. Jednání rady města se zúčastnila ředitelka a zaměstnankyně příspěvkové organizace Školní jídelna 

Pacov. Byla projednávána petice, kterou obdržel starosta, týkající se požadavku na zlepšení kvality 

jídla ve školní jídelně. Petici podepsalo velké množství strávníků. Starosta zorganizuje schůzku 

s vedením školní jídelny a zaměstnanci a připraví návrhy na úpravu stávajícího provozu. 

 

13. Na základě smlouvy o výkonu funkce ze dne 20.12.2017 radní odsouhlasili poskytnutí podílu na 

zisku společnosti Pacovská lesní s.r.o. jednateli společnosti Pacovská lesní s.r.o. ve výši xxx,-  Kč 

a mimořádnou odměnu ve výši xxxxxx,- Kč za splnění mimořádných výkonů nad rámec smlouvy. 

Přijato usnesení č. 29 
 

14. Jednání rady města se zúčastnil správce městských bytů xxxxxxxxxx a informoval o volných 

městských bytech. Radní doporučili nabídnout volnou garsoniéru v domě čp. 336 paní 

xxxxxxxxxx a vzhledem k plánované rekonstrukci čp. 336 zatím ostatní volné byty v tomto domě 

neobsazovat.  
 

15. Místostarosta předložil návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zakázku s názvem „Kanalizace u 

nádraží ČD v Pacově“ kde dochází ke změně rozsahu díla a to z důvodu provedení přípojek k 

jednotlivým nemovitostem v ulici, které původně předmětem díla nebyly. Provedení přípojek je 

součástí návrhu rozpočtu na rok 2018.  

 

 

 

 

 

………………………      ………………………… 

Ing. Lukáš Vlček       Tomáš Kocour 

starosta        místostarosta 
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