
MĚSTO PACOV 
NÁMĚSTÍ SVOBODY 320, 395 01 PACOV 

IČ: 002 48 789 

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

 

ZÁPIS 

z 13. zasedání Rady města Pacov, konaného dne 27.6.2018 

 

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

 

Omluveni: Josef Průša 

 

1. Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2018. Přijato usnesení č. 89 

 

2. Starosta informoval o žádosti občanského sdružení Dobromysl - Pacov, Malovcova 310, Pacov, 

IČ: 69559350 o výpůjčku nádvoří zámku na pozemku par.č. 84/1 k.ú. Pacov,  40 ks pivních setů, 

2 ks party stanů, umožnění užívání sociálního zařízení objektu haly JUZO na pozemku st. 1949 a 

st. 1950 a využívání šaten, sociálního zařízení, zámeckého sálu vč. zázemí v 1. NP v západním 

křídle budovy zámku čp.1, využívání kluboven a WC na horním nádvoří zámku na pozemku st. 

3/1 k.ú. Pacov a hřiště u zámku za účelem příprav a pořádání Pacovského poledníku ve dnech 17. 

- 19.8.2018. Přijato usnesení č. 90 

 

3. Starosta informoval o žádosti společnosti Arcadia Praha s.r.o., U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5 

o výpůjčku náměstí Svobody v Pacově ve dnech 13.9.-14.9.2018 za účelem pořádání akce Liga 

proti rakovině. Přijato usnesení č. 91 

 

4. Starosta předložil návrh smlouvy o právu k provedení stavby se společností E.ON Distribuce, a.s., 

IČ: 28085400 na stavbu s názvem „VTL Pacov JČP: Rekonstrukce plynovodu – DN150 II. Etapa“. 

Přijato usnesení č. 92 

 

5. Starosta informoval o záměru společnosti Selekta, a.s. na vybudování rybníčků a návrhu na směnu 

pozemků s městem Pacov. Radní se záměrem i s návrhem souhlasí. 

 

6. Radní odsouhlasili návrh na ekologickou likvidaci vozidla Škoda Felicia, které město získalo 

v dědickém řízení po xxxxxxxxxx. 

 

7. Starosta předložil podkladový materiál pro vyplacení mimořádných odměn ředitelů školských 

příspěvkových organizací. Rada města postupuje podle tohoto pravidla: 

Školské organizace – poskytnutí odměny koresponduje s poskytnutím odměny zaměstnancům 

organizace (zpravidla 2krát ročně), výše odměny se stanovuje jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx pedagogických pracovníků, v případě Školní jídelny nepedagogických pracovníků. 

Poskytnutí odměny bude dopředu písemně popsáno ředitelem organizace. 

 

Rada města schválila mimořádné odměny v těchto výších: 

Gymnázium Pacov     Mgr. Josef Novák:   xxxxxxxxx,-- Kč 

Mateřské škola Pacov, Jatecká 571   Bc. Libuše Marková:    xxxxxxxxx,-- Kč 

Mateřské škola se speciální třídou pro děti  

s vadami řeči Pacov, Za Branou 870  Bc. Dana Maděrová:   xxxxxxxxx,-- Kč 

Školní jídelna Pacov     Věra Dvořáčková:  xxxxxxxxx,-- Kč 

Základní škola Pacov     Mgr. Jaromír Havel:   xxxxxxxxx,-- 

Kč 

Základní umělecké škola Pacov,  

Španovského 319    Bc. Pavla Hůšová, dipl.um.:  xxxxxxxxx,-- Kč 

 

Přijata usnesení č. 93 - 98 
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8. Rada diskutovala nad budoucností výše poplatků pro žáky Základní umělecké školy Pacov. Pro 

rozšíření okruhu případných žáků je reálné přistoupit ke snížení poplatků. 

 

9. Rada diskutovala nad dalším postupem přípravy projektové dokumentace průjezdu městem, včetně 

technického řešení křižovatky u Alberta. Město Pacov vyvolá jednání s investorem (Kraj 

Vysočina), starosta navrhuje zorganizovat k danému tématu veřejné jednání nad variantami řešení. 

 

10. Starosta informoval o projektech podaných do Strategického pro komunitně vedený místní rozvoj 

(SCLLD), administrované na území města Pacova Místní akční skupinou Via rustica 

Pacovská lesní s.r.o.  

- Název projektu: Novostavba správního objektu lesa a pořízení železného koně 

- Žádáno o: 2.500.000,-- Kč 

Město Pacov 

- Název projektu: Modernizace lesní cesty v k.ú. Roučkovice 

- Žádáno o: 4.500.000,-- Kč 

 

11. Starosta informoval o postupu jednání se Stavebně bytovým družstvem Pelhřimov ohledně 

novostaveb bytových domů v lokalitě nad Sídlištěm míru. V minulém týdnu proběhlo jednání za 

účasti zástupců SBD, města Pacova, firem Bluetech s.r.o. a Pacovské strojírny a.s. SBD Pelhřimov 

má v plánu v projektu pokračovat. 

 

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

„Dodávka ICT do novostavby mateřské školy za Branou v Pacově“. Vítěznou a jedinou nabídku 

podala společnost: AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ: 4810837, nabídková 

cena byla 898.300,-- Kč bez DPH, 1.086.943,-- včetně DPH. 

Přijato usnesení č. 99 

 

13. Místostarosta předložil návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zakázku s názvem Novostavba 

mateřské školky Za Branou v Pacově a vysvětlil změny, které jsou důvodem pro dodatek. Přijato 

usnesení č. 100 

 

14. Místostarosta předložil žádosti o dar spolku Real TOP Praha, z.s., U Hostína 1175, 250 82 Úvaly, 

IČ: 26999676 ve výši 20.000,-- Kč na charitativní zápas dne 30.6.2018 v Pacově. Přijato usnesení 

č. 101 

 

 

 

 

 

………………………      ………………………… 

Ing. Lukáš Vlček       Tomáš Kocour 

starosta        místostarosta 
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