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ZÁPIS 

z 22. zasedání Rady města Pacov, konaného dne 3.12.2018 

 

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

 

Omluveni: Josef Průša 

 

1. Jana Hovorková (finanční odbor) seznámila s přehledem pohledávek k 30.9.2018. Přijato usnesení 

č. 160 

 

2. Starosta a Michaela Sůvová o vysvětlili porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizace 

Městské kulturní středisko v Pacově, na které upozornila kontrola finančního odboru Městského 

úřadu. Částka 1.952,22 Kč neodvedená zřizovateli byla sice využita na krytí nákladů organizace, 

ale v rozporu se závazným ukazatelem. Byla tedy předložena žádost MěKS o prominutí odvodu. 

Přijato usnesení č. 161 

 

3. Jaroslav Praveček v souvislosti s konáním akcí v sokolovně vznesl opětovný požadavek na nákup 

utěrek a ručníků do prostor kuchyně a výčepu a navrhnul dokoupení pevných sklenic objemu              

0,3 l (včetně rysky).  

 

4. Jednání rady města se zúčastnily zástupkyně organizace Tikkun Pacov, z.s. Informovaly o své 

činnosti a o jednání se současným majitelem synagogy. Na odkupu jsou dohodnuté, při platbě do 

konce roku 2018 je částka 950 tis. Kč. Do této částky nyní zbývá sehnat 111.000 Kč, většinu 

finančních prostředků darovali sponzoři. Poté co bude synagoga ve vlastnictví spolku, budou 

zástupkyně spolku mít možnost žádat o dotace v rámci norských fondů, kde očekávají aktuální 

vypsání programu na podporu židovských památek. Představa o fungování synagogy je jako stálá 

muzejní expozice o historii pacovských židů (na vyžádání, ne denně), aktivity pro obecně 

prospěšnou činnost, jednorázové akce. Financování provozu objektu bude zajištěno v režii spolku, 

případně jiných dotačních možností. Radní doporučují zastupitelstvu města schválit poskytnutí 

dotace na nákup této synagogy v rámci jednání 17.12.2018.  

 

5. V souvislosti s ukončením provozu Mateřské školy Za Branou v dočasném působišti „červená 

škola“ a v souvislosti s otevřením novostavby mateřské školy byly předloženy dodatky smluv 

týkající se výpůjčky nemovitého majetku, movitého majetku, ukončení výpůjčky prostor kuchyně 

v Mateřské škole Jatecká. Přijata usnesení č. 162, 163 a 164 
 

6. Starosta předložil žádosti o poskytnutí darů podle „Pravidel Rady města Pacov na podporu 

kulturních akcí pořádaných v pacovské sokolovně“ SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pacov, 

IČ: 65983670 a Centra LADA - zapsaný spolek, IČ: 26518252. Přijato usnesení č. 165 

 

7. Starosta předložil žádost Asociace TOM ČR, TOM 4501 Kamarádi, IČ: 70897328 o změnu účelu 

dotace ve smyslu čl. 3 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2018. Vzhledem k tomu, 

že jednu z původně plánovaných akcí spolek vůbec nezrealizoval, radní nesouhlasí s využitím části 

finančních prostředků plánovaných pro tuto akci na jiné akce. Přijato usnesení č. 166 

  

8. Starosta předložil žádost o výpůjčku nádvoří zámku na pozemku par.č. 84/1 k.ú. Pacov 

Automotoklubu Pacov v ÚAMK, IČ: 65983751 dne 30.5.2019, od 9 do 17 hod za účelem pořádní 

dne dopravní bezpečnosti dětí, mládeže a veřejnosti. Přijato usnesení č. 167 
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9. Starosta předložil žádost pana xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku par.č. 2378 v k.ú. Pacov 

za účelem uložení stavebního materiálu a zeminy. Přijato usnesení č. 168 

 

 

 

 

………………………      ………………………… 

Ing. Lukáš Vlček       Tomáš Kocour 

starosta        místostarosta 
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