
MĚSTO PACOV 
NÁMĚSTÍ SVOBODY 320, 395 01 PACOV 

IČ: 002 48 789 

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

 

ZÁPIS 

z 23. zasedání Rady města Pacov, konaného dne 17.12.2018 

 

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

 

Omluveni: Josef Průša 

 

 

1. Mgr. Plášilová předložila návrh dodatku ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 1.5.2015 

se Selektou Pacov a.s., IČ 47238399, 395 01  Pacov. Přijato usnesení č. 169 

 

2. Paní Plášilová  seznámila s průběhem jednání s panem xxxxxxxxxxx ohledně směny pozemků 

v k.ú. Pacov. Jedná se o pozemky v Dlouhé ulici. Na pozemku pana xxxxxxxxxxx je umístěn 

chodník a pan xxxxxxxxxxx zase užívá jako zahradu část pozemku, který je ve vlastnictví města. 

Pan xxxxxxxxxxx navrhuje řešit užívání pozemku pod chodníkem věcným břemenem. Radní 

doporučují řešit užívání pozemků formou směny a navrhnout panu xxxxxxxxxxx osobní schůzku 

pro domluvu řešení  

 

3. Paní Plášilová předložila návrhy návštěvních řádů pro sportoviště (atletické, fotbalové a 

volejbalové hřiště a hřiště s umělým povrchem). Návštěvní řády byly připraveny ve spolupráci 

s provozovateli jednotlivých sportovních areálů. Návštěvní řády řeší mimo jiné i problematiku 

GDPR. Přijato usnesení č. 170 

 

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

radnice, Náměstí Svobody 320, Pacov s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Přijato usnesení č. 

171 

 

5. Paní Plášilová předložila návrh projektu společnosti AHOLD Czech Republic, a.s.  pro stavební 

úpravy prodejny (posunutí rampy) a žádost o vydání souhlasu se stavebními úpravami. Rada města 

souhlasí a vydá kladné stanovisko. Pokud bude nutné zaměření stavby, bude po jejím dokončení 

provedeno majetkoprávnímu vypořádání. 

 

6. Místostarosta předložil návrh dodatku č. 3 smlouvy o dílo na zakázku s názvem Novostavba domu 

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

172 

 

7. Místostarosta předložil návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zakázku s názvem „Pacov – ul. 

Malovcova, Hronova – stavební úpravy“ a vysvětlil změny, které jsou důvodem pro dodatek. 

Přijato usnesení č. 173  

 

8. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx (VODAK Humpolec, s.r.o.) seznámili radu města s návrhem 

dodatku č. 21ke Smlouvě o shromažďování, úpravě a rozvodu vody a odvádění a čištění odpadních 

vod ze dne 12.9.1994 s VODAK Humpolec s.r.o. Přijato usnesení č. 174 

 

Po projednání tohoto bodu odešel místostarosta. Hlasují tři členové rady města. 

 

9. Ing. František Zajíc (investiční odbor) předložil kalkulaci vodného a stočného na rok 2019. Byla 

diskutována problematika cen budoucích a cenová politika ve vztahu k nedostatku vlastních zdrojů 

vody. Přijato usnesení č. 175 
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10. Starosta předložil žádost xxxxxxxxxxx o navýšení poskytnuté dotace. Přijato usnesení č. 176 

 

11. Starosta předložil žádost spolku Pacovští Honzíci z.s., IČ: 22906649 o poskytnutí daru podle 

„Pravidel Rady města Pacov na podporu kulturních akcí pořádaných v pacovské sokolovně“. 

Přijato usnesení č. 177 

 

12. Starosta předložil žádost GOJU RYU Karate Pacov, z.s., nám. Svobody 320, Pacov, IČ: 07319878 

o poskytnutí daru na nájemné tělocvičny. Přijato usnesení č. 178 

 

13. Starosta předložil žádost TJ START Lukavec, z.s., K Areálu 248, Lukavec, IČ: 47248441 

o poskytnutí daru na osvětlení okolí sjezdovky v Křešíně. Přijato usnesení č. 179  

 

14. Starosta předložil žádost paní xxxxxxxxxxx o finanční dar na opravu – Výměnu a montáž výlohy 

a vstupních dveří domu v Myslíkově ulici čp. 74 nacházející se v památkové zóně. Přijato usnesení 

č. 180 

 

15. Starosta předložil návrh na pověření členů zastupitelstva města k přijímání prohlášení snoubenců. 

Přijato usnesení č. 181 

 

 

 

 

 

 

………………………      ………………………… 

Ing. Lukáš Vlček       Tomáš Kocour 

starosta        místostarosta 
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