
MĚSTO PACOV 
NÁMĚSTÍ SVOBODY 320, 395 01 PACOV 

IČ: 002 48 789 

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

 

ZÁPIS 

z 10. zasedání Rady města Pacov, konaného dne 23.5.2018 

 

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

 

 

 

1. Paní Plášilová (investiční odbor) předložila žádost paní xxxxxxxxxx o ukončení nájemní smlouvy 

na pronájem části pozemku par.č. 1376/1 v k.ú. Pacov. Přijato usnesení č. 45 

 

Po projednání tohoto bodu přišel na jednání Josef Průša, hlasují 4 členové rady města.  

 

2. Paní Plášilová předložila žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxx 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 na další období. Přijato usnesení č. 

46 

Starosta připomněl, že je nutné žadatelku důrazně upozornit na umožnění průchodu chodců po 

chodníku.  

 

3. Paní Plášilová předložila žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výpůjčku 

náměstí pro každoroční sraz Lanciaklubu dne 2.6.2018. Přijato usnesení č. 47 

 

4. Paní Plášilová informovala o jednání se spoluvlastníky pozemku par. č. 2427 o velikosti 4043 m2 

v k.ú. Pacov manžely xxxxxxxxxx. Přijato usnesení č. 48 

 

5. Starosta seznámil se žádostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výpůjčku  areálu 

zámeckého parku  par.č.  6/4 v k.ú. Pacov a o výpůjčku party stanů a pivních setů. Přijato usnesení 

č. 49 

 

6. Jednání rady města se zúčastnila ředitelka Základní umělecké školy Pacov Bc. Pavla Hůšová, dipl. 

um. Spolu se starostou informovala o jednání s Krajem Vysočina, jehož výsledkem je schválení 

navýšení kapacity o 20 žáků (10 pro individuální výuku a 10 do kolektivní výuky). Pro financování 

mzdových nákladů od září 2018 do prosince 2018 bude navrženo zastupitelstvu města schválení 

rozpočtového opatření a financování z vlastního rozpočtu města. Od ledna 2019 je schváleno 

klasické financování z Kraje Vysočina. 

Přijata usnesení č. 50 a 51 

 

Byl projednán výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola Pacov, 

Španovského 319, IČ: 72088087. Přijata usnesení č. 52 a 53 

 

7. Starosta předložil žádost o poskytnutí daru podle „Pravidel Rady města Pacov na podporu 

kulturních akcí pořádaných v pacovské sokolovně“. Přijato usnesení č. 54 

 

8. Starosta předložil žádost Pěveckého sboru SLAVÍK Pacov, z.s.., IČ: 63257521 o změnu účelu 

dotace. Přijato usnesení č. 55 

 

9. Starosta předložil žádost Linka bezpečí, z.s. o finanční podporu ve výši 10.000,- Kč. Přijato 

usnesení č. 56 

 

Na jednání rady města přišel Tomáš Kocour. Hlasuje 5 členů rady. 

http://www.mestopacov.cz/
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10. Starosta předložil žádost Dobromysl, z.s. IČ: 69559350 o finanční dotaci na akci Benefice 

s Dominicem Millerem. Přijato usnesení č. 57 

 

11. Jednání rady města se zúčastnila ředitelka Mateřské školy se speciální třídou pro děti s vadami řeči 

Pacov, Za Branou 870 Mgr. Dana Maděrová. 

Pro nejbližší jednání zastupitelstva města připraví finanční odbor potřebné dokumenty pro 

schválení změn v názvu (nově: Mateřská škola Za Branou), adrese (nové číslo popisné z důvodu 

novostavby), kapacity (navýšení kapacity na 120 dětí), činnosti školky (doplnit dle požadavků 

ředitelky).  

V souvislosti s výše uvedeným bylo dále projednáváno, že po přestěhování do novostavby dojde 

k navýšení zaměstnanců o 1,5 úvazku a odchodu dosavadního školníka do starobního důchodu.  

 

Byl projednán výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřské škola se speciální třídou 

pro děti s vadami řeči Pacov, Za Branou 870, IČ: 75000571 Přijata usnesení č. 58, 59 a 60. 

 

12. Jednání rady města se zúčastnil ředitel Gymnázia Pacov Mgr. Josef Novák. 

Ředitel informoval o průběhu a výsledcích přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019. Nastoupit 

by mělo 26 studentů. Ředitel oznámil, že bude vyhlášeno ještě druhé kolo přijímacích zkoušek. 

 Dále informoval o průběhu maturitních zkoušek, které proběhly se 100% úspěšností.  

Byl diskutován projekt na rekonstrukci odborných učeben v budově gymnázia. Místostarosta 

informoval, že je vypsané výběrové řízení na dodavatele nábytku, a v přípravě je výběrové řízení 

na stavební část a na IT vybavení. 

Ředitel školy předložil protokol ČŠI o provedené kontrole týkající se přijímacího řízení. Ze strany 

inspekce nebyly žádné připomínky. 

 

Byl projednán výsledek hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium Pacov, IČ: 3620280. 

Přijato usnesení č. 61 a 62 

 

13. Jednání rady města se zúčastnil ředitel Základní školy Pacov, Mgr. Jaromír Havel. 

Ředitel školy informoval o výsledcích kontroly České školní inspekce ve věci stížnosti 

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Ředitel školy vysvětlil jednotlivá porušení a připomínky podle 

protokolu o kontrole. 

 

Starosta doporučil zvážit možnost využít služby právních zástupců za účelem obrany před 

šikanózními útoky xxxxxxxxxx.  

 

Výtka inspekce k nezabezpečení budovy družiny byla bezodkladně vyřešena dozorem školníků a 

v nejbližší době bude instalovaná elektronická západka na čip doplněná videozvonkem. Provozní 

náklady na pořízení bude hradit škola. 

 

Byl projednán výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Pacov, IČ: 75000474. 

Přijato usnesení č. 63 a 64 

 

14. Paní Plášilová informovala o žádosti manželů xxxxxxxxxx o prodej pozemku par.č. 365/7 o 

velikosti 2413 m2  a par.č. 363/7 o velikosti 37 m2  v k.ú. Velká Rovná. Přijato usnesení č. 65  

 

15. Paní Plášilová informovala o žádosti pana xxxxxxxxxx o prodej pozemku par.č. 853/3 o velikosti 

167 m2 v k.ú. Zhoř u Pacova. Přijato usnesení č. 66 

 

16. Paní Plášilová informovala o dotazu pana xxxxxxxxxx na prodej část par.č. 2378 o velikosti cca 

445 m2, o který by chtěl rozšířit zahradu k budovanému rodinnému domu. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o pozemek na kterém se bude budovat komunikace pro ZTV nad Sídlištěm Míru, 
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doporučují radní pozemek neprodávat a případný prodej řešit, až po vybudování komunikace a 

úpravě okolí. 

 

17. Paní Plášilová předložila žádost manželů xxxxxxxxxx  o prodej pozemku v k.ú. Pacov, který mají 

u svého rodinného domu čp. 1175 zaplocený. Přijato usnesení č. 67 

 

18. Paní Plášilová informovala o žádosti pana xxxxxxxxxx o prodej pozemku par.č. 7/1 v k.ú. 

Bedřichov u Zhořce o velikosti 189 m2. Žadateli bude navržena směna s městem Pacov, a to za 

pozemky v k.ú. Bedřichov u Zhořce ve vlastnictví žadatele, které jsou pod komunikací u návsi. 

Žadatel by doplatil rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí a dále by uhradil náklady na 

vypracování geometrického plánu na oddělení parcely a náklady na vklad do katastru nemovitostí.  

 

19. Paní Plášilová předložila návrh na směnu pozemků v k.ú. Pacov mezi městem Pacov a Českou 

republikou – Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, Jihlava, IČ 

70885184. Přijato usnesení č. 68 

 

20. Starosta předložil žádosti GOJU RYU KARATE PACOV, z.s. o souhlas s umístěním sídla 

v budově na adrese Náměstí Svobody 320, 395 01  Pacov, která je ve vlastnictví města Pacov. 

Přijato usnesení č. 69 

 

21. Jednatel informoval o plánovaném Vyhotovení nového LHP pro město Pacov a pořízení nového 

železného koně. 

 

22. Místostarosta předložil návrh na vyloučení účastníka zadávacího řízení společnost MARCCRAB 

GASTRO CB s.r.o., Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2, IČO:  01984390. Přijato usnesení č. 70 

 

 

 

 

 

 

………………………      ………………………… 

Ing. Lukáš Vlček       Tomáš Kocour 

starosta        místostarosta 
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