
MĚSTO PACOV 
NÁMĚSTÍ SVOBODY 320, 395 01 PACOV 

IČ: 002 48 789 

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

 

ZÁPIS 

z 11. zasedání Rady města Pacov, konaného dne 4.6.2018 

 

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

 

 

1. Jednání rady města se zúčastnila ředitelka Školní jídelny Věra Dvořáčková. 

 

Byl projednán výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Pacov, IČ: 

75000679. Přijato usnesení č. 71 a 72 

 

2. Jednání rady města se zúčastnila ředitelka Městského kulturního střediska Pacov Miroslava 

Balounová. 

 

Byl projednán výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 

Pacov, IČ: 00366277. Přijato usnesení č.73 a 74 

 

3. Jednání rady města se zúčastnila ředitelka Domu seniorů – Domova důchodců Ing. Michaela 

Pučálková. 

 

Byl projednán výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům seniorů – Domov 

důchodců, IČ: 63893703. Přijato usnesení č.75 a 76 

 

Ředitelka informovala o situaci týkající se budoucího přijímání zaměstnanců po otevření 

nového objektu domu sociální péče. Upozornila na nedostatečný zájem o zaměstnání v přímé 

péči. U ostatních pozic je zatím zájem dostatečný a žádostí víc než bude možné přijmout. 

 

 

4. Jednání rady města se zúčastnila ředitelka Mateřské školy Pacov, Jatecká 571, Pacov Bc. 

Libuše Marková. 

 

Byl projednán výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Pacov, Jatecká 

571, Pacov, IČ: 75000687. Přijato usnesení č.77 a 78 

 

Ředitelka informovala o výsledku zápisu, pro školní rok 2018/2019 přišlo jen 6 nových dětí.  

 

5. Jednání rady města se zúčastnila ředitel Městského muzea Antonína Sovy Pacov Bc. 

Vlastimil Simota. 

 

Byl projednán výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městského muzea Antonína 

Sovy Pacov, IČ: 00365891. Přijato usnesení č. 79 a 80 

 

Starosta zmínil záměr využít větší část JUZO haly jako zázemí pro akce v zámecké zahradě. 

Prostory, které nyní využívá muzeum, by muzeum muselo opustit. 

 

6. Starosta předložil žádost pana xxxxxxxxxx o vyplacení části pojistného plnění (pojistná 

událost č. 2018/0907/0010). Přijato usnesení č. 81 

 

7. Starosta seznámil s návrhem na nákup pozemků v k.ú. Eš par.č. 863/5, části pozemku par.č. 

883/2 a části pozemku par.č. 882. Přijato usnesení č. 82 
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8. Starosta seznámil s žádostí xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na pronájem pozemku st. 138 

o velikosti 343 m2 jehož součástí je dům čp. 156 v k.ú. Pacov. Radní rozhodli uzavřít nájemní 

smlouvu s panem xxxxxxxxxx. Přijato usnesení č. 83 

 

9. Místostarosta předložil návrh na vyloučení účastníka zadávacího řízení společnost 

KOVOSLUŽBA OTS a.s., Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3, IČ: 25103709. Přijato 

usnesení č. 84 

 

10. Místostarosta informoval, že na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Dodávka 

atypového nábytku do novostavby mateřské školy Za Branou v Pacově nebyla podána žádná 

nabídka. Z tohoto důvodu zadavatel přistoupil ke zrušení zadávacího řízení.  Přijato usnesení 

č. 85 

 

11. Místostarosta informoval, že na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Dodávka typového 

nábytku do novostavby mateřské školy Za Branou v Pacově nebyla podána žádná nabídka. 

Z tohoto důvodu zadavatel přistoupil ke zrušení zadávacího řízení.  Přijato usnesení č. 86 

 

12. Starosta informoval o jednání správní rady nadačního fondu. První výzva pro podávání 

žádostí o podporu z tohoto fondu bude vyhlášena v nejbližší době. Termín pro podávání 

žádostí bude konec září 2018. 

 

13. Starosta informoval o jednání na stavebním bytovém družstvu Pelhřimov, které hledá vhodné 

pozemky pro stavbu bytového domu v Pacově. 

 

 

 

 

 

………………………      ………………………… 

Ing. Lukáš Vlček       Tomáš Kocour 

starosta        místostarosta 
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