
MĚSTO PACOV 
NÁMĚSTÍ SVOBODY 320, 395 01 PACOV 

IČ: 002 48 789 

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

 

ZÁPIS 

z 15. zasedání Rady města Pacov, konaného dne 15.8.2018 

 

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

 

Omluveni: Jiří Kačer 

 

1. Tajemník informoval o seznamu benefitů, který vyplynul z diskuze se zaměstnanci úřadu.  

Byly diskutovány jednotlivé položky a výsledkem je doporučení radních zavést tzv. sick days, tj. 

3 dny zdravotního volna a příspěvku na společenské celoúřadové akce 2x za rok ve výši 5.000,-- 

Kč. 

 

2. Tajemník předložil nabídky na pořízení nového automobilu pro potřeby úřadu a především odboru 

sociálních věcí 

Radní doporučují nákup zánovního vozidla Škoda Octavia v ceně cca 400 tis Kč včetně DPH. 

 

3. Tajemník předložil nabídky na pořízení nových webových stránek města, na které dostalo město 

dotaci od Kraje Vysočina ve výši 50.000,-- Kč. 

 

4. Tajemník předložil cenovou nabídku na právní informační systém Codexis. Radní doporučují tento 

systém zdarma vyzkoušet.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5. Starosta předložil žádost o výpůjčku náměstí Svobody v Pacově Automotoklubu Pacov v ÚAMK, 

IČ: 65983751 dne 22.9.2018, od 9:30 do 10:30 za účelem pořádní vyjížďky pro motocykly. Přijato 

usnesení č. 109 

 

6. Starosta předložil žádost o výpůjčku areálu dětského hřiště u zámku (bývalý autopark) Farní 

charity Pacov, NZDM Spirála, nám. Svobody 2, Pacov, IČ: 47224444 dne 29.9.2018 od 13 do 18 

hodin za účelem pořádání workshopu „Graffiti street art jam“. Přijato usnesení č. 110 

 

7. Starosta předložil žádost o výpůjčku části náměstí Svobody o velikosti cca 25 m2 společnosti 

BEEWAY s.r.o, Perlitová 31, 140 00 Praha 4, IČ 24844551  dne 1.10.2018, od 13 do 18 hodin za 

účelem pořádní zdravotně preventivní akce spojené s charitativní akcí Každý krok pomáhá. Přijato 

usnesení č. 111 

 

8. Paní Plášilová seznámila se žádosti xxxxxxxxxx, provozovatele xxxxxxxxxxxxxx o  využití zadní 

plochy informačních tabulí na náměstí k umístění reklamy na jeho podnik. Radní se žádostí 

nesouhlasí. Jako nejvhodnější řešení doporučují umístit ceduli propagující všechny restaurační a 

ubytovací zařízení v Pacově a okolí.  

 

9. Paní Plášilová předložila návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené se  ZO ČSOP Pacov, IČ 

71214984 jako nájemcem, jehož obsahem je oprávnění nájemce propachtovat nebo přenechat do 

užívání či podnájmu pozemek par.č. 586/2 v k.ú. Pacov společnosti Selekta Pacov, a.s., IČ 

47238399. Přijato usnesení č. 112 

 

 

10. Paní Plášilová předložila návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 1.5.2015 

se Selektou Pacov a.s., IČ 47238399, 395 01  Pacov, jehož předmětem je propachtování pozemku 

par.č. 2561/1 v k.ú. Pacov. Přijato usnesení č. 113 
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11. Paní Plášilová předložila žádost xxxxxxxxxx o ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostor 

ve 4. nadzemním podlaží na poliklinice v Pacově. Přijato usnesení č. 114 

 

12. Paní Plášilová předložila žádost xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o opětovné projednání rozsahu prodeje 

pozemku par.č. 495/ 35 v k.ú. Velká Rovná. Žadatelé chtějí odkoupit alespoň část zeleného pruhu 

mezi současným plotem a komunikací, tak aby se součástí zahrady staly lípy. Radní doporučili 

prodat pozemek v původním rozsahu schváleném radou dne 7.3.2018 z důvodu zachování 

dostatečného prostoru podél komunikace pro případnou opravu a údržbu stávajícího vodovodního 

řádu. Zároveň bude zachována možnost i pro případné rozšíření komunikace a zajištění zimní 

údržby. Radní rovněž požadují, aby stromy podél komunikace zůstaly v majetku města, protože 

jsou v těsné blízkosti vodovodu. 

 

13. Paní Plášilová předložila návrh smlouvy o právu k provedení stavby s manželi xxxxxxxxxx na 

uložení nové kabelové přípojky NN na pozemku par.č. 291/8 v k.ú. Velká Rovná. Přijato usnesení 

č. 115 

 

14. Paní Plášilová předložila návrh smlouvy o právu k provedení stavby s VOD Jetřichovec, družstvo, 

Jetřichovec 62, 395 01  Pacov na uložení vodovodní přípojky na pozemku par.č. 291/8 v k.ú. Velká 

Rovná. Přijato usnesení č. 116 

 

15. Starosta seznámil radní s jednáním s vlastníky domu čp. 130 v Pošenské ulici o jeho případný 

prodej pro rozšíření komunikace. Vlastníkům byla nabídnuta kupní cena ve výši 550 tisíc. Vlastníci 

mají představu o kupní ceně ve výši 850 tisíc. Do konce srpna sdělí vlastníci městu své rozhodnutí. 

 

16. Paní Plášilová seznámila s nabídkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkup 

pozemku par.č. 212/5 v k.ú. Pacov. Pozemek se nachází v centru města a je na něm zatrubnění 

drobného vodního toku. Vzhledem k tomu, že vlastnictvím pozemku vzniknou městu do budoucna 

náklady na údržbu, bude rozhodující výše kupní ceny, která bude za pozemek stanovena. Radní 

dále doporučili, zjistit ještě možnost pouze pronájmu. 

 

17. Paní Plášilová seznámila s žádostí pana xxxxxxxxxx  o prodej části pozemku par.č. 1930/1. Pan 

XXXX by měl zájem o prodej pruhu v šíři cca 3 m podél svého pozemku par.č. 1930/35 za účelem 

rozšíření pozemku u svého nově budovaného RD. Vzhledem k tomu, že v požadované části vede 

vodovodní řad a rozšíření a následné zaplocení není v souladu s územním plánem, nelze pozemek 

prodat. 

 

18. Radní byli seznámeni s žádostí České pošty, s.p. o prodej pozemku pod rampou u budovy pošty, 

vzhledem k nejasnostem ohledně vybudování stavby bude Česká pošta vyzvána k doložení 

vlastnictví rampy.  

 

19. Radní byli seznámeni s jednáním ohledně vlastnictví kanalizace na parkovišti před obchodem 

Penny Market. V této záležitosti ještě budou v archivu prověřeny dokumenty, vztahující se 

k vybudování parkoviště.   

 

20. Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2018. Přijato usnesení č. 117 

 

21. Starosta předložil žádost Centra české historie, Banskobystrická 2080/11, Dejvice, Praha 6, IČ: 

02522250 o poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč na podporu akce Den české historie 2018 

pořádané 25. 8. 2018 v Křivsoudově (okr. Benešov). Přijato usnesení č. 118 

 

22. Starosta informoval o dalším průběhu jednání se Stavebním bytovým družstvem Pelhřimov o 

výstavbě bytových domů v lokalitě „Nad Sídlištěm“. 

 



  

- 3 - 

23. Místostarosta seznámil se žádostí xxxxxxxxxx o výpůjčku zámeckého areálu a příslušenství a 

zámeckého sálu za účelem svatby ve dnech 29.8.-31.8.2018. Přijato usnesení č. 119 

 

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

dodávky: „Dodávka typového nábytku 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:  

 

 

 

Přijato usnesení č. 120 

 

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

dodávky: „Dodávka atypového nábytku 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:  

 

 

 

Přijato usnesení č. 121 

 

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

„Dodávka nábytku do odborných učeben gymnázia Pacov“. Vítěznou a jedinou nabídku podala 

VÝSLEDNÉ 
POŘADÍ 

POŘADOVÉ  
Č. NABÍDKY 

ÚČASTNÍK 
(OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, IČO) 

NABÍDKOVÁ CENA  
(KČ VČETNĚ DPH) 

1. 1. 

MY DVA group a.s. 
Osadní 1053/28 
170 00 Praha 7 – Holešovice 
IČO: 29030684 

1 367 030,17 Kč 

2. 2. 

PROFIL NÁBYTEK, a.s. 
Hradská 280 
396 01 Humpolec 
IČO: 48202118 

1 442 834,25 Kč 

VÝSLEDNÉ 
POŘADÍ 

POŘADOVÉ  
Č. NABÍDKY 

ÚČASTNÍK 
(OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, IČO) 

NABÍDKOVÁ CENA  
(KČ VČETNĚ DPH) 

1. 2. 

MY DVA group a.s. 
Osadní 1053/28 
170 00 Praha – Holešovice 
IČO: 29030684 

3 990 582,06 Kč 

2. 3. 

Vl. Prošek a.s. 
Průmyslová 637/11 
391 02 Sezimovo Ústí 
IČO: 25165194 

 
5 079 013,72 Kč 
 

3. 4. 

PROFIL NÁBYTEK, a.s. 
Hradská 280 
396 01 Humpolec 
IČO: 48202118  

5 631 100,40 Kč 

4. 1. 

WOOD4YOU s.r.o. 
Hlavní 50 
403 31 Ústí nad Labem 
IČO: 24187798 

5 805 163,76 
Kč 
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společnost: SANTAL spol. s r.o., Jiráskova 738, 379 00 Třeboň, IČ: 42408121, nabídková cena 

byla 1.561.186,02 Kč bez DPH, 1.889.035,08 včetně DPH. 

Přijato usnesení č. 122 

 

27. Místostarosta předložil návrh dodatku č. 3 smlouvy o dílo na zakázku s názvem Novostavba domu 

sociálních služeb v Pacově a vysvětlil změny, které jsou důvodem pro dodatek. Přijato usnesení č. 

123 

 

28. Místostarosta informoval o průběhu realizací akcí modernizace učeben Gymnázia, rekonstrukce 

ulice Malovcova, novostavba Mateřské školy Za Branou Pacov a novostavba Domu sociálních 

služeb Pacov. 

 

29. Josef Průša předložil záměr na zpracování nového hospodářského lesního plánu, který bude při 

zpracování rozdělen na dvě části, Pacov sever a Pacov jih. 

 

30. Josef Průša informoval o současné situaci při těžbě dřeva, která je vzhledem ke kůrovci 

nadprůměrná.  

 

Byla diskutována nutnost nájmu stroje Harvestor s tím,  že pokud se nepodaří Harvestor zajistit 

v co nejkratším termínu formou nájmu, rada souhlasí s pořízením – koupí staršího Harvestoru 

společností Pacovská Lesní s.r.o. v ceně cca 3 mil. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………      ………………………… 

Ing. Lukáš Vlček       Tomáš Kocour 

starosta        místostarosta 
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