
MĚSTO PACOV 
NÁMĚSTÍ SVOBODY 320, 395 01 PACOV 

IČ: 002 48 789 

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

 

ZÁPIS 

z 9. zasedání Rady města Pacov, konaného dne 25.4.2018 

 

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

 

Omluveni:  MUDr. Ilona Buřičová 

 

 

1. Paní Plášilová (investiční odbor) předložila žádost paní xxxxxxxxxx o výpůjčkou části pozemku 

par.č. 2567/1 a části pozemku par.č. 2567/27 v k.ú. Pacov za účelem zřízení předzahrádky a 

umístění plošiny pro doplňkový prodej točené zmrzliny a ledové tříště. Přijato usnesení č. 38 

Podle zkušenosti z loňska bude výpůjčka v požadovaném rozsahu pouze na měsíc, následně po 

zveřejnění záměru bude další výpůjčka schválena jen v případě, že budou tento první měsíc 

dodržovány podmínky dané ve smlouvě o výpůjčce, pokud dodržovány nebudou, nebude další 

výpůjčka schválena. 

 

2. Paní Plášilová předložila výpověď nájemní smlouvy uzavřené s panem xxxxxxxxxx na pronájem 

pozemku par.č. 2579/9 v k.ú. Pacov. Přijato usnesení č. 39 

 

3. Paní Plášilová předložila návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu ze dne 4.2.2010 s Českým 

rybářským svazem, místní organizace v Pacově, Malovcova 312, IČ 00477346. Přijato usnesení č. 

40 

 

4. Paní Plášilová předložila návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

na akci „Kanalizační přípojka pro RD p.č.st.815 k.ú. Pacov“ s Centrem LADA, z.s., IČ 265 18 252. 

Jelikož se jedná o kanalizační přípojku pro objekt, který slouží Centru LADA pro poskytování 

sociálních služeb a samotná stavba zatíží pozemek par.č. 885/40 patrně pouze ochranným pásmem 

a pozemek par.č. 885/2 bude stavbou dotčen minimálně navrhují radní zřídit služebnost inženýrské 

sítě bezúplatně. Smlouva bude předložena k projednání zastupitelstvu města. 

 

5. Starosta a paní Plášilová informovali o dohadech, které vznikly mezi pronajímateli zahrádek v  

zahrádkářská kolonii ve Svatojánské, týkající se užívání vody ze studny a spotřeby energie. Město 

Pacov objednalo geodetické zaměření studně. Po jejím zaměření a určení vlastnictví bude stanoven 

další postup. 

 

6. Starosta předložil stanovisko odboru výstavby, odboru životního prostředí a památkové péče a 

odboru dopravy MěÚ Pacov týkající se případných stavebních úprava nemovitosti čp. 156 v ulici 

Pošenská. Ze stanoviska vyjádření vyplývá, že navržené úpravy: demolice + výstavba nového 

domu vč. vybudování chodníku nebude možné. Zájemce bude o výsledku jednání vyrozuměn. 

Nemovitost bude nabídnuta k pronájmu.  

 

7. Jednání rady města se zúčastnil ředitel Základní školy Pacov a předložil nabídku na služby rodilých 

mluvčí, se kterými škola již má dobrou zkušenost. Starosta a místostarosta doporučili nejprve 

oslovit současného rodilého mluvčího, který působí na gymnáziu a na základě jeho stanoviska dále 

jednat s dalšími. 

 

Ředitel školy dále informoval o průběhu zápisu do prvních tříd. V dalším školním roce se očekává 

cca 48 dětí a pravděpodobně budou rozděleni do dvou tříd. 
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8. Jednání rady města se zúčastnil Radek Hora (kancelář starosty) a spolu s tajemníkem informovali 

o současné situaci s Bioplynovou stanicí Pacov. 

Městský úřad Pelhřimov vydal dodatečné stavební povolení, město Pacov se odvolalo, Kraj 

Vysočina odvolání zamítl a povolení potvrdil, nabylo právní moci.  

Na jednání po zastupitelstvu vyjádřili zastupitelé vůli s uplatněním dalších možností proti tomuto 

rozhodnutí.  

Byly projednávány všechny možnosti opravných prostředků. Radní se shodli, že ideálním řešením 

bude forma přezkumu mimo odvolací řízení, podaného příslušnému ministerstvu. 

 

Starosta současně doporučil dosáhnout dodržování zákonného fungování společnosti pravidelnými 

kontrolami orgány státní správy (odbor životního prostředí, odbor výstavby, atd.). 

 

9. Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. Přijato usnesení č. 41 

 

10. Starosta informoval o potřebě oplocení pozemku par.č. 1698 v k.ú. Roučkovice, který má v nájmu 

společnost SOMPO, a.s. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek města, bude se společností 

SOMPO, a.s. uzavřena smlouva o právu provedení stavby. Starosta před hlasováním vyjářdil svůj 

střet zájmů v této záležitosti. Přijato usnesení č. 42 

 

11. Místostarosta informoval o záležitosti převodu rezervovaného příkonu u nově vybudovaných 

parcel v lokalitě Nad Sídlištěm Míru. Město uzavřelo se společností E.ON Distribuce, a.s. smlouvu 

o připojení, na základě které byl k jednotlivým parcelám rezervován příkon3x20A. E.ON 

Distribuce nyní žádá, aby noví vlastníci stavebních parcel doložili k žádosti o připojení 

k distribuční soustavě prohlášení města, že souhlasí s převodem rezervovaného příkonu. Přijato 

usnesení č. 43 

 

12. Místostarosta předložil výběrové řízení a seznámil s výsledkem hodnocení veřejné zakázky na 

stavební práce: „Pacov – ul. Malovcova, Hronova – stavební úpravy“.  

 

Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena a výsledek hodnocení nabídek, 

z něhož je zřejmé pořadí nabídek:  

VÝSLEDNÉ 
POŘADÍ 

POŘADOVÉ  
Č. NABÍDKY 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA 
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

(OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, IČO) 

NABÍDKOVÁ CENA  
(KČ VČETNĚ DPH) 

1. 2. 

Společnost SYNER VHS + SWIETELSKY pro 
Pacov 
Vedoucí společník: 
VHS stavby, a.s. 
Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava 
IČO: 25183052 
Druhý společník: 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 
K Silu 1143, 395 03 Pelhřimov 
IČO: 48035599 

35 561 900,00 Kč 

2. 1. 

VHST s.r.o. 
Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov 
IČO: 02464471 

36 199 266,83 Kč 
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Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky odpovídá pořadí nabídek podle zápisu z jednání 

hodnotící komise.  

Přijato usnesení č. 44 

 

 

 

 

 

………………………      ………………………… 

Ing. Lukáš Vlček       Tomáš Kocour 

starosta        místostarosta 
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