
MĚSTO PACOV 
NÁMĚSTÍ SVOBODY 320, 395 01 PACOV 

IČ: 002 48 789 

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

 

ZÁPIS 

z 21. zasedání Rady města Pacov, konaného dne 21.11.2018 

 

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

Špačková 

 

1. Rada města navštívila provoz Školní jídelny Pacov. Radní byli seznámeni se zázemím, kuchyní 

a dalšími prostory jídelny. Poté proběhla diskuze se zaměstnanci jídelny. Byly domluveny tyto 

závěry: 

- Vedení Školní jídelny Pacov po dohodě se zaměstnanci prověří technické a organizační 

možnosti zrychlení výdeje obědů 

- Možnost odhlašování obědu bude posunuta na 8:00 daného dne 

- Výdeje obědů konzumovaných mimo prostory školní jídelny budou umožněny nejen ve 

stanovené časy (od 10.30 do 10.45 a v době od 13.45 do 14.00 hodin) a i mimo tyto časy, 

ale pouze do nádob, které budou k zakoupení ve školní jídelně. Výdej obědu, 

konzumovaných mimo prostory školní jídelny je možný pouze v případě nemoci strávníka. 

 

2. Starosta informoval o plánované výstavbě bytových domů a jednání se SBD Pelhřimov. 

Zástupci družstva budou veřejnost i zastupitele informovat o detailech této výstavby na 

schůzce v zámeckém sále 17.12.2018. 

 

3. Jednání rady města se zúčastnil ředitel Gymnázia Pacov. 

 

Ředitel informoval o tom, že dle dohody bude dva dny (13.12. a 14.12.) ředitelské volno. 

 

Radní projednávali možný termín dne otevřených dveří, po té, kdy bude dokončena 

modernizace odborných učeben a v termínu, kdy žáci sedmých tříd základní školy nebudou na 

lyžařském výcviku. Pravděpodobný termín bude upřesněn začátkem prosince, v úvahu připadá 

pátek 4.1. nebo 18.1. 

 

Ředitel školy informoval o blížící se situaci, kdy nebude škola mít dostatek finančních 

prostředků na platy učitelů. Starosta zaúkoloval ředitele, aby na začátku prosince upřesnil 

částku (po sdělení z Kraje Vysočina) a zároveň podal žádost o poskytnutí chybějících financí 

do zastupitelstva města.  

 

4. Starosta předložil ke schválení návrh odpisového plánu u příspěvkové organizace Městské 

kulturní středisko Pacov. Přijato usnesení č. 154 

 

5. Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2018. Přijato usnesení č. 155 

 

6. Starosta předložil žádost xxxxxxxxxxx, zastupujícího šipkový klub „Plechová Pacov“ o 

finanční podporu startovného na soutěži v tomto sportu. Žádost bude projednána v rámci 

projednávání návrhu rozpočtu na rok 2019. 

 

7. Starosta předložil žádost xxxxxxxxxxxxxxxx o finanční dotaci na pořízení schodišťové 

sedačky pro imobilní pacienty. Žádost bude projednána v rámci návrhu rozpočtu na rok 2019. 

 

Radní se nebrání takové podpoře ordinací sloužících občanům města provozovaným mimo 

budovu polikliniky. Radní diskutovali nad pravidly takové podpory. Pravidlem pro takovou 

podporu by měly být tři základní požadavky: využití daru pouze na zajištění bezbariérovosti 
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ordinace (objektu), maximální částka do 1/3 z celkových nákladů a udržitelnost pořízeného 

zařízení minimálně 5 let (v případě skončení provozu ordinace dříve např. vrátit poměrnou 

část poskytnutého daru). Starosta pověří finanční odbor, aby zpracoval příslušný dotační 

program. 

 

8. Starosta předložil žádost paní xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku za účelem pořádání 

pouti. Radní s žádostí nesouhlasí. Důvodem je platná smlouva o pronájmu uzavřená s panem 

xxxxxxxxxxx i na rok 2019.  

 

9. Paní Plášilová (investiční odbor) předložila návrhy nájemních smluv, kterými se prodlužuje 

nájem všech nájemníků městských bytů. Přijato usnesení č. 156 

 

10. Starosta předložil žádost Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Pacov, 

IČ: 71219820 o změnu účelu dotace. Přijato usnesení č. 157 

 

11. Jednání rady města se zúčastnila Michaela Sůvová a předložila návrh obecně závazné vyhlášky 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

Radní doporučují zastupitelstvu schválit vyhlášku v navrhovaném znění, kde sazba poplatku 

bude zvýšena cca po 10 letech o 100 Kč, a to na 600,- Kč na osobu. Vyhláška bude doplněna 

do programu jednání zastupitelstva města. Přijato usnesení č. 158 

 

12. Ing. František Zajíc informoval o návrhu vodného a stočného. Radní diskutovali nad cenou 

vodného i stočného a maximální částce, o kterou by došlo k navýšení pro rok 2019. 

Starosta pověřil Ing. Zajíce, aby prověřil možnost zavedení rezervačního poplatku pro 

velkoodběratele vody. 

Konečná cena bude stanovena na dalším jednání rady města. 

 

13. Starosta předložil návrh nájemní smlouvy na pronájem velké zasedací místnosti v budově 

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

usnesení č. 159 

 

 

 

 

 

………………………      ………………………… 

Ing. Lukáš Vlček       Tomáš Kocour 

starosta        místostarosta 
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