
MĚSTO PACOV 
NÁMĚSTÍ SVOBODY 320, 395 01 PACOV 

IČ: 002 48 789 

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

 

ZÁPIS 

z 20. zasedání Rady města Pacov, konaného dne 7.11.2018 

 

Přítomni: Ing. Lukáš Vlček, Tomáš Kocour, Jaroslav Praveček, Josef Průša, Mgr. Jitka 

Špačková 

 

 

1. M. Sůvová seznámila s návrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. Vzhledem k aktuálním připomínkám Ministerstva vnitra se radní dohodli na stažení 

bodu z programu a projednání na dalším jednání rady měst, po zapracování aktuálních 

připomínek. Dále byla diskutována otázka výše poplatku za svoz komunálního odpadu. Rada 

města se přiklání k navýšení poplatku, a to vzhledem ke zvyšujícím se cenám za svoz. 

 

2. Jednání rady města se zúčastnila ředitelka Školní jídelny Pacov Věra Dvořáčková. 

Ředitelka organizace vysvětlila nový přihlašovací systém pro objednávky obědů. Dále 

vysvětlila současný systém výdeje oběda v případě nenadálé nepřítomnosti dítěte (zákaz 

výdeje do přinesených nádob a tím nutné seškrabávání jídla z talířů do těchto nádob). 

Radní se shodli na tom, že je potřeba v rámci hygienických nařízeních najít řešení důstojné pro 

zástupce žáků, kteří si pro oběd v takové situaci přijdou. Buď zavedením zvláštního okénka 

pro výdej, nebo např. výdej do jednorázových boxů, které by jídelna ve velkém množství 

zakoupila a následně prodávala s obědem. Současný návrh řešení jídelny, tj. vydávat do 

přinesených nádob jídlo jen v omezenou dobu (10:30-10:45 a 13:45-14:00) se jeví jako 

nedostatečný a nevstřícný. 

V rámci diskuze radní dále sdělili, že je nutné změnit lhůtu pro odhlašování oběda v případě 

nutnosti, a to ze 7:00 hodin daného dne ideálně až na 8:00 hodin. 

Další jednání rady města proběhne přímo v jídelně.  

Starosta požádal ředitelku o přípravu rozpočtu organizace na rok 2019. 

 

3. Jednání rady města se zúčastnila ředitelka Domu seniorů – domova důchodců Ing. Michaela 

Pučálková.  

Ředitelka informovala o situaci v tématice žadatelů o zaměstnání. Prozatím eviduje dostatek 

žádostí, předpokládá, že nebude problém se zahájením provozu z důvodu nedostatku 

personálu. 

Místostarosta informoval, že pravděpodobné ukončení stavby a přestěhování do nového 

objektu je plánováno nejdříve 1.4.2019.  

Starosta požádal ředitelku o přípravu rozpočtu organizace na rok 2019. 

 

4. Jednání rady města se zúčastnil ředitel Základní školy Pacov Mgr. Jaromír Havel.  

Byl diskutován projekt modernizace odborných učeben základní školy. Jiří Hodinka 

vysvětloval možnosti získání dotace, kde je ve výzvě od MAS šance získat 95% výši dotace. 

Zároveň je podaná žádost do IROP. Byly diskutovány preferované varianty provedení 

modernizace v závislosti na možnosti získání dobrého hodnocení žádosti o dotace. 

Jako nejlepší řešení byla určena modernizace učebny přírodopisu v pavilonu 1. stupně (druhá 

budova v areálu Za Branou). 

  

5. Ředitel školy dále informoval o porušení rozpočtové kázně, na které upozornila kontrola 

finančního odboru Městského úřadu, kdy byly využity prostředky zbývající za energie na 

zvýšené náklady na vodu. Ředitel předložil žádost o prominutí. 

Přijato usnesení č. 147. 

http://www.mestopacov.cz/
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Ředitel dále upozornil na špatný stav schodiště v budově školní jídelny.  Radní doporučují 

opravu schodiště provést bezodkladně nejméně nákladnou variantou (výměnou lina).  

Ředitel upozornil také na neukotvení drátů u školního hřiště ve vnitrobloku budovy na náměstí, 

dále na uvolněný podhled v tělocvičně u okna a odlepenou střešní krytinu. Místostarosta 

přislíbil prohlídku na místě a vyřešení těchto problémů.  

 

Ředitel školy zmínil problémy při spolupráci se mzdovou účtárnou Městského úřadu Pacov, 

kde se poslední dobou objevují chyby v pracovních výkonech a požadavky na podklady jsou 

ze strany účtárny do školy odesílány s minimální časovou rezervou pro jejich zpracování. 

Starosta zaúkoloval tajemníka a ředitele, aby společně situaci vyřešili a zjednali nápravu.  

 

Starosta požádal ředitele o přípravu rozpočtu organizace na rok 2019. 

   

6. Starosta předložil žádost o přesun majetku z příspěvkové organizace Mateřská škola Za Branou 

na příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pacov, Jatecká. Přijato usnesení č. 148 

 

7. Paní Plášilová (investiční odbor) předložila žádost manželů xxxxxxxxxxx o prodej části 

pozemku par.č. 422/4. Přijato usnesení č. 149 

 

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

budově radnice s ……………………………………………………………………... Přijato 

usnesení č. 150 

 

9. Paní Plášilová předložila žádost společnost AHOLD Czech Republic, a.s. o stanovisko města, 

k návrhu přestavby prodejny Albert, tj. k možnému přesunu nakládací rampy. Radní souhlasí 

s posunutím stávajícího nájezdu na rampu a zároveň doporučují upozornit společnost AHOLD 

Czech Repulic, a.s., aby v rámci přestavby došlo k vyřešení umístění kontejnerů na odpad tak, 

aby nedocházelo k znečišťování okolí odpadky.  

 

10. Paní Plášilová předložila žádost manželů xxxxxxxxxxx  o ukončení pachtovní smlouvy 

(zahrádka). Přijato usnesení č. 151 

 

11. Starosta seznámil se žádostí Farní charity Pacov, Náměstí Svobody 2, 395 01 Pacov, IČ: 

47224444 o výpůjčku zámecké kaple za účelem realizace 10. ročníku dobročinného bazárku 

ve dnech 1.12. až 15.12.2018. Přijato usnesení č. 152 

 

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

zakázky na dodávku: Dodávka stavebnice obnovitelných zdrojů energie do učebny fyziky 

Gymnázia Pacov. Vítěznou a jedinou nabídku podala společnost: SYScore s.r.o., náměstí 

Svobody 1, Pacov, IČ: 26082870. Nabídková cena byla 657 937,50 Kč včetně DPH (jedná se 

o projekt dotovaný z 95%). Přijato usnesení č. 153 

 

13. Tajemník informoval o situaci odboru kancelář starosty, konkrétně úředníků z kanceláře 

přestupků. Radní doporučili hledat takové řešení, aby se předešlo dalším problémům mezi 

těmito úředníky. 

 

14. Tajemník předložil informace o návrhu školení pro vedoucí úředníky. Vzhledem k vysokým 

nákladům a efektivnosti školení požádal starosta nejprve o zaslání struktury školení. 

 

 

 

15. Starosta upozornil, že je potřeba svolat schůzku správní rady Nadace pro talentované děti. 
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………………………      ………………………… 

Ing. Lukáš Vlček       Tomáš Kocour 

starosta        místostarosta 
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