
MĚSTO PACOV 
NÁMĚSTÍ SVOBODY 320, 395 01 PACOV 

IČ: 002 48 789 

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

 

ZÁPIS 

z 14. zasedání Rady města Pacov, konaného dne 23.7.2018 
 

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

1. Starosta předložil seznam pohledávek k 30.6.2018. Přijato usnesení č. 102 

Tajemník předložil analýzu uložených dopravních pokut, ze které vyplývá, že neuhrazených je cca 

třetina.  

 

2. Radní projednávali aktuální situaci při těžbě lesů, kůrovcovou kalamitu a dále aktuální ceny za 

výkup dřeva. Jednatel Pacovské lesní, s.r.o. z těchto důvodů odhaduje cca o 3mil nižší hospodářský 

výsledek než byl plánovaný pro rok 2018. 

 

3. Jednání rady města se zúčastnila ředitelka organizace Dům seniorů – Domov důchodců Ing. 

Michaela Pučálková.  

 

Byla projednávána aktuální provozní situace, především dobrovolné ukončení zaměstnaneckého 

poměru některých dlouhodobých zaměstnanců.  

 

Ředitelka dále informovala o nastavení nových pravidel v organizaci, určujících práva a povinnosti 

každého zaměstnance, o způsobu vedení dokumentace, vysvětlila nová řešení, diskutovala se 

problematika poskytování služeb v domu seniorů. Radní souhlasí s maximálním využíváním 

finančních zdrojů, které jsou k dispozici, a to především z plateb zdravotních pojišťoven. 

 

Ředitelka připraví revizi užívání bytů zvláštního určení. 

 

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

dodávky: „Dodávka gastrotechnologie do novostavby mateřské školy Za Branou v Pacově“.  

 

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. 1. 
ARTRANS s.r.o. 
Hradecká 3/2526, 131 00 Praha 3 – 
Vinohrady, IČO: 27175782 

3 014 085,00 Kč 
(2 490 979,- Kč bez DPH) 

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

3 026 111,00 Kč 
(2 500 918,- Kč bez DPH) 

 

Přijato usnesení č. 103 
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5. Místostarosta předložil výběrové řízení a seznámil s výsledkem hodnocení veřejné zakázky na 

stavební práce: „Gymnázium Pacov – odborné učebny – stavební práce“. Vítěznou a jedinou 

nabídku podala společnost: Stavneko, s.r.o., Vodnická 331/23, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, 

IČ: 04552997. Nabídková cena byla 1.630.874,83 Kč bez DPH, 1.973.359,-- Kč včetně DPH. 

Přijato usnesení č. 104 

 

6. Paní Plášilová informovala o žádostech o pronájem bytu. Radní doporučili přidělit volný byt 2+1 

v domě čp. 336 paní xxxxxxxxxx. Přijato usnesení č. 105 

 

7. Paní Plášilová předložila návrh na neprodloužení smlouvy o pronájmu z důvodu opakovaného 

neplacení nájemného. Správce bytů následně vyzve nájemce, aby byt vyklidil. Přijato usnesení č. 

106 

 

8. Místostarosta předložil informace k probíhajícím výběrovým řízením.  

 

9. Místostarosta předložil návrh dodatku č. 3 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. 107 

 

10. Starosta předložil žádost Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Pacov, IČ: 00477346 o 

navýšení dotace. Přijato usnesení č. 108 

 

 

 

 

 

 

………………………      ………………………… 

Ing. Lukáš Vlček       Tomáš Kocour 

starosta        místostarosta 
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