
MĚSTO PACOV 
NÁMĚSTÍ SVOBODY 320, 395 01 PACOV 

IČ: 002 48 789 

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

 

ZÁPIS 

z 18. zasedání Rady města Pacov, konaného dne 3.10.2018 

 

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

 

 

1. Starosta předložil návrh na nové platové výměry pro ředitelku Školní jídelny Pacov, Za Branou 

1185, paní a ředitelku Základní umělecké školy Pacov, Španovského 319. Přijato usnesení č. 137 

 

2. Místostarosta informoval o jednání ředitele Gymnázia Pacov s výrobci sportovních dresů a 

předložil nabídku společnosti Kalas. Radní souhlasí s nákupem 22ks dresů za účelem reprezentace 

studentů školy při sportovních aktivitách ve výši 17.290,- Kč včetně DPH. 

 

3. Místostarosta informoval o jednání školské rady Gymnázia Pacov, jejíž tématem byly mimo jiné   

podmínky pořádání lyžařského výcviku. Rada se shodla na možnosti financování povinného 

lyžařského výcviku ze strany města. Kompromisním řešením po původně zrušeném lyžařském 

výcviku ve školním roce 2018/2019 je návrh ředitele na uložení ředitelského dvoudenního volna 

a tím umožnění zájemcům účast na mimoškolním lyžařském zájezdu.  

 

4. Paní Plášilová předložila návrh nájemní smlouvy na pronájem velké zasedací místnosti v budově 

radnice, Náměstí Svobody 320, Pacov s …………………………………………………….. 

…………….. Přijato usnesení č. 138 

 

5. Paní Plášilová informovala o žádosti pana xxxxxxxxxxxo prodej poloviny pozemku par.č. 881/2 

v k.ú. Pacov, který má část tohoto pozemku pronajatou jako zahradu. Xxxxxxxxxxx v žádosti 

uvedl, že o zbývající část pozemku má zájem druhý nájemce tohoto pozemku xxxxxxxxxxx. Radní 

s prodejem pozemku nesouhlasí a doporučují řešit užívání pozemku i nadále formou pronájmu. 

 

6. Paní Plášilová informovala o dotazu manželů xxxxxxxxxxx, na možnost přikoupení další části 

pozemku par.č. 495/35 v k.ú. Velká Rovná. V novém územním plánu se počítá s převedením 

předmětné plochy z veřejného prostranství do plochy pro bydlení. Z tohoto důvodu radní 

nedoporučují do doby vydání nového územního plánu další dělení a prodej části tohoto pozemku. 

 

7. Jednatel Pacovské lesní s.r.o. požádal o snížení pachtovného. Vzhledem k špatné ekonomické 

situaci na trhu s dřevem způsobené kůrovcovou kalamitou s nepříznivými klimatickými 

podmínkami nebudou schopni uhradit pachtovné za rok 2018 stanovené ve výši 3 000 000,- Kč. 

Radní souhlasí se snížením pachtovného za rok 2018 na částku 50 000,- Kč. Přijato usnesení č. 

139 

 

8. Tajemník předložil ke schválení návrh smlouvy se společností Cendis o poskytnutí technického 

zařízení a instalace systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů, které 

bude využívat odbor dopravy. Radní k návrhu smlouvy nemají připomínky.  

 

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

dodávky: Dodávka ICT vybavení a pomůcek do odborných učeben Gymnázia Pacov 

 

Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena a výsledek hodnocení nabídek, 

z něhož je zřejmé pořadí nabídek: 

http://www.mestopacov.cz/
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10. VÝSLEDNÉ 
POŘADÍ 

11. POŘADOVÉ  
Č. 

NABÍDKY 

12. ÚČASTNÍK 
13. (OBCHODNÍ FIRMA, 

SÍDLO, IČO) 

14. NABÍDKOVÁ 
CENA  

15. (KČ VČETNĚ 
DPH) 

16. 1. 17. 1. 

18. AV MEDIA, a.s. 
19. Pražská 1335/63, 102 

00 Praha 4 
20. IČO: 48108375 

21. 2 337 639,10 
Kč 

22. 2. 23. 2. 

24. FLAME Systém s.r.o. 
25. Dr. Maye 468/3 
26. 709 00 Ostrava – 

Mariánské Hory 
27. IČO: 26846888 

28. 2 983 194,50 
Kč 

 

Přijato usnesení č. 140 

 

13. Místostarosta předložil návrh dodatku č.1 Smlouvy o dílo na zakázku s názvem Dodávka atypového 

nábytku do novostavby mateřské školy Za Branou v Pacově a vysvětlil změny, které jsou důvodem 

pro dodatek. Přijato usnesení č. 141 

 

 

14. Místostarosta předložil návrh dodatku č.1 Smlouvy o dílo na zakázku s názvem Dodávka typového 

nábytku do novostavby mateřské školy Za Branou v Pacově a vysvětlil změny, které jsou důvodem 

pro dodatek. Přijato usnesení č. 142 

 

15. Místostarosta předložil návrh dodatku č. 4 smlouvy o dílo na zakázku s názvem Novostavba domu 

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

143 

 

16. Starosta předložil žádost pana ………………………………………………………………… 

………………. o pronájem části pozemku za účelem pořádání pouti. Radní s žádostí pana 

…………. nesouhlasí. Důvodem je platná smlouva o pronájmu uzavřená s panem ……….. 

………… i na rok 2019.  

 

17. Místostarosta informoval o stížnosti rodičů, týkající se nespokojenosti s vydáváním obědů do 

jídlonosičů ve školní jídelně, kdy bez předchozího upozornění musí nově rodiče přendávat (škrabat) 

již nandané jídlo na talíře do jídlonosičů. A dále nemožnosti odhlašování obědů po telefonu. 

Starosta přislíbil prověření celé situace. 

 

18. Místostarosta předložil návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace IČ: 

75000571, Mateřská škola Za Branou. Dodatkem se upravuje adresa sídla organizace. Přijato 

usnesení č. 144 

 

19. Místostarosta předložil návrh na změny ve školském rejstříku, a to navýšení kapacity Mateřské 

školy Za Branou na 120 dětí a výmaz školní jídelny – výdejny při Mateřské školy Za Branou 

z důvodu připravovaného stěhování školky do nového objektu. Přijato usnesení č. 145 

 

 

 

………………………      ………………………… 

Ing. Lukáš Vlček       Tomáš Kocour 

starosta        místostarosta 
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