
MĚSTO PACOV 
NÁMĚSTÍ SVOBODY 320, 395 01 PACOV 

IČ: 002 48 789 

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

 

ZÁPIS 

z 16. zasedání Rady města Pacov, konaného dne 5.9.2018 

 

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

 

Omluveni: Tomáš Kocour, Josef Průša 

 

 

1. Jednání rady města se zúčastnila ředitelka školní jídelny Pacov, Věra Dvořáčková. Informovala 

o aktuálním zavádění softwaru pro on-line objednávání. 

 

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

dotace. Přijato usnesení č. 124 

 

3. Starosta předložil žádost Pakultura z. s., IČ: 22740376 o navýšení dotace. Přijato usnesení č. 125 

 

4. Starosta předložil návrh na prodloužení zřízeného vyhrazeného parkovacího místa pro držitele 

ZTP pro vozidlo s registrační značkou ……… v ulici Za Branou. Přijato usnesení č. 126 

 

5. Paní Plášilová (investiční odbor) předložila žádost ……………………………………. 

……………………. o prodej části pozemku par.č. 422/28. Přijato usnesení č. 127 

 

…………………… nahlásila možný střet zájmu při hlasování o tomto bodu.  

 

6. Paní Plášilová předložila návrh na vzdání se předkupního práva k pozemkům par.č. 2154/27 a 

2154/28 v k.ú. Pacov. Přijato usnesení č. 128 

 

7. Paní Plášilová předložila návrh na směnu pozemků v k.ú. Zhoř u Pacova mezi městem Pacov 

a xxxxxxxxxxx. Přijato usnesení č. 129 

 

8. Paní Plášilová předložila návrh na směnu pozemků v k.ú. Jetřichovec mezi městem Pacov a 

xxxxxxxxxxx. Přijato usnesení č. 130 

 

9. Paní Plášilová předložila návrh smlouvy o zrušení věcného břemene mezi městem Pacov a 

E.ON Distribuce a.s. Přijato usnesení č. 131 

 

10. Paní Plášilová informovala o jednání ohledně vyjasnění vlastnických vztahů stavby parkoviště 

u supermarketu Penny Marketu. Město Pacov uzavřelo v roce 2002 nájemní smlouvu 

s investorem supermarketu společností INDES INVEST jejímž předmětem bylo vybudování a 

provozování parkoviště na pozemcích města. Nyní je vlastníkem budovy Penny Marketu 

společnost Portico Investments Czech s.r.o., Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2. 

Správce majetku společnosti Protico Investmenst Czech s.r.o. se domnívá, že stavba parkoviště 

je v majetku města. Radní doporučují požádat současného vlastníka budovy Penny Marketu o 

sdělení, zda na něj byla převedena i práva a povinnosti vyplývající z předmětné nájemní 

smlouvy a zaslání dokladů o tom, že parkoviště a inženýrské sítě byly převedeny na město 

Pacov. 

 

11. Starosta informoval o záměru aktuálním provozu na poliklinice a budoucím záměru některých 

uživatelů týkajícího se nákupu klimatizace. 
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12. Starosta informoval o sporech a potenciálních problémech mezi jednotlivými provozovateli 

atrakcí, kterým přenechává prostor smluvní partner města xxxxxxxxxxx. 

 

13. Starosta předložil informaci vedoucí knihovny Lenky Vlachové o provedené revizi fondu 

knihovny prováděné na základě knihovního zákona po 5 letech. Bylo zjištěno 6 svazků 

nezvěstných knih. 

 

14. Na jednání rady města přišel místostarosta, hlasují 4 členové rady. 

 

15. Tajemník informoval o nákupu automobilu pro potřeby městského úřadu. Radní souhlasí 

s nákupem nabízeného vozidla.  

 

16. Místostarosta navrhnul zvážit nový systém provozu automobilů v městském úřadu, a to 

stanovit osobu odpovědnou za autoprovoz, která by určovala rozdělení automobilů na služební 

cesty. 

 

17. Starosta předložil upravenou žádost o výpůjčku areálu skateparku na dětském hřišti u zámku 

(bývalý autopark) Farní charity Pacov, NZDM Spirála, nám. Svobody 2, Pacov, IČ: 47224444, 

a to dne 28.9.2018 od 13 do 18 hodin za účelem pořádání workshopu „Graffiti street art jam“. 

Přijato usnesení č. 132 

 

18. Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č.5/2018. Přijato usnesení č. 133 

 

19. Starosta informoval o průběhu schůzek týkajících se tvorby nových webových stránek města. 

 

 

 

 

………………………      ………………………… 

Ing. Lukáš Vlček       Tomáš Kocour 

starosta        místostarosta 
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