
MĚSTO PACOV 
NÁMĚSTÍ SVOBODY 320, 395 01 PACOV 

IČ: 002 48 789 

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

 

ZÁPIS 

z 8. zasedání Rady města Pacov, konaného dne 11.4.2018 

 

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

 

 

1. Starosta a tajemník sdělili své poznatky k problematice GDPR. Městský úřad a všechny 

příspěvkové organizace zřizované městem bude zastupovat proškolený pracovník městského 

úřadu, pro potřeby Mikroregionu Stražiště byl přijat nový pracovník. V každé organizaci bude 

vytipován jeden člověk, který bude styčný důstojník pro právního zástupce, který bude pověřen 

dohledem nad dodržování směrnice GDPR. 

 

2. Starosta předložil žádosti o poskytnutí dotace ve výši do 50 tis. Kč.  

Dodatečně byla předložena ještě žádost Českého rybářského svazu, z.s., IČ: 00477346 na opravu 

fasády klubovny čp. 312. Radní odsouhlasili výši dotace 16.000 Kč.  

Přijato usnesení č. 30 

 

3. Starosta seznámil se žádostmi o poskytnutí daru. Přijato usnesení č. 31 

 

4. Starosta předložil žádosti o poskytnutí daru podle „Pravidel Rady města Pacov na podporu 

kulturních akcí pořádaných v pacovské sokolovně“. Přijato usnesení č. 32 

 

5. Starosta předložil návrh na svěření majetku (židlí a stolů) k hospodaření příspěvkové organizaci 

Městské kulturní středisko Pacov, IČ: 00366277. Přijato usnesení č. 33 

 

6. Starosta předložil žádosti o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu pro spolky pracující 

s dětmi a mládeží ve výši do 50 tis. Kč. Přijato usnesení č. 34 

 

7. Na jednání rady přišla MUDr. Ilona Buřičová, hlasuje 5 členů rady. 

 

8. Starosta informoval o seznamu pohledávek k 31.3.2018. Přijato usnesení č. 35 

 

9. Jednání rady města se zúčastnil pan Stanislav Vlk, který vede agendu dopravních přestupků 

Městského úřadu Pacov. Informoval o postupu při ukládání a vymáhání pokut za tyto dopravní 

přestupky. 

 

10. Paní Plášilová (investiční odbor) předložila žádost xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o odkup části 

pozemku par.č. 495/ 35 a pozemku par.č. 495/15. Přijato usnesení č. 36 

 

11. Paní Plášilová předložila stanovisko xxxxxxxxxx ohledně uplatnění smluvní pokuty evidované u 

společnosti Byty Pacov s.r.o. xxxxxxxxxx doporučil uplatnit pohledávku z titulu smluvní pokuty, 

přestože se její vymahatelnost dle dostupných indicií jeví jako malá.  Radní doporučují požádat 

xxxxxxxxxx o sdělení přibližné výše nákladů, které by městu Pacov vznikly v souvislosti 

uplatněním pohledávky u soudu.  

 

12. Starosta doporučil další jednání s vlastníky rybníku Jachťák na Sídlišti Míru. Vlastníkům bude 

znovu zaslán dopis, zda mají zájem pozemky prodat.   

 

13. Starosta doporučil oslovit majitele pozemku u atletického stadionu - par.č. 1970 v k.ú. Pacov. 

Radní doporučili oslovit vlastníky, zda mají zájem pozemek prodat v druhé polovině roku 2018.  
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14. Jednání rady města se zúčastnil ředitel Gymnázia Pacov Mgr. Josef Novák a informoval o situaci 

nedostatečných mzdových prostředků, ke které došlo z důvodu malého počtu studentů školy. 

Radní doporučili využít prostředky z rezervního fond, fondu odměn. Ve druhém pololetí po 

provedení revize plnění rozpočtu bude nevyhnutelné přijmout rozpočtové opatření a poskytnout 

chybějící finanční prostředky z rozpočtu města. 

Starosta dále informoval o záměru sejít se s ředitelem Gymnázia Pacov a Základní školy Pacov za 

účelem diskuze nad možným propojení některých ročníků základní školy s gymnáziem (umístit 

některé třídy do budovy gymnázia). 

 

Starosta doporučil využívat veškeré marketingové možnosti jak propagovat školu, zatraktivnit 

výuku, pokračovat s výukou rodilého mluvčího, atd.  

 

Tajemník zmínil poptávku po předmětu využívání odpadů a možnost spolupráce v této 

problematice s Městským úřadem Pacov.  

Tajemník sdělil, že plánuje jednat s ředitelem ohledně problematiky GDPR.  

 

Ředitel gymnázia informoval o zapojení se do projektu Kraje Vysočina a o záměru uzavřít 

partnerskou smlouvu v rámci tohoto projektu s názvem „Učíme se ze života pro život“. Přijato 

usnesení č. 37 

 

15. Radní projednali a souhlasí se žádostí Automotoklubu Pacov v ÚAMK, IČ: 65983751, 

zastoupeným panem xxxxxxxxxx o výpůjčku náměstí dne 12.5.2018 od 10:00 do 12:00 hodin za 

účelem startu jarní vyjížďky automobilů a motocyklů.  

 

16. Starosta informoval o postupu při řešení petice týkající se nespokojenosti s kvalitou jídla ve Školní 

jídelně. V současné době už nabízí školní jídelna většinu dnů dva druhy jídla (nebo aspoň příloh), 

dále informoval o plánované schůzce s vedoucí jídelny za účelem dalšího řešení situace. 

 

17. Starosta informoval o tom, že z původního záměru přejmenování mateřské školy Za Branou na 

Mateřskou školu TGM se ustoupilo. Ale v souvislosti s otevřením nové školky a s výročím 100 let 

od založení republiky by mohla být vytvořena např. busta apod., která by byla odhalena u 

příležitosti slavnostního otevření. Další možností je vybudovat takovou připomínku v prostorách 

u gymnázia. Konkrétní kroky budou na příštím jednání rady, kde se rozhodne o umístění a formě. 

 

 

 

 

 

………………………      ………………………… 

Ing. Lukáš Vlček       Tomáš Kocour 

starosta        místostarosta 
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