
Zápis č. 1 z jednání Rady městyse Měřín  

konané dne 16. 1. 2013 v 16,00 hodin 

 

Přítomní: Ing. Jiří Servít, Ivo Rohovský, Mgr. Petr Matějíček, Roman Hnízdil,  

                Ing. Jaroslav Pazdera 

 

1. RM schválila program jednání 

 

2. RM dle usnesení RM19-5-12 projednala žádost Jaroslava Holého, Václava Volfa 10, České 

Budějovice o pronájem veřejného prostranství na umístění pouťových atrakcí při místní pouti 

v roce 2013. RM rozhodla pozemek parc. č. 1219 o výměře 2825 m2 žadateli pronajmout za 

předpokladu, že po zveřejnění  záměru pronájmu nebude jiný zájemce. Cena pronájmu bude 

stanovena dle vyhlášky městyse. 

Usnesení RM1-3-13 

 

3. RM rozhodla schválit Směrnici č. 10 pro poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků. 

Usnesení RM1-3-13 

 

4. RM vzala na vědomí Inspekční zprávu  České školní inspekce ze Základní školy Měřín č. j. 

20/13. 

Usnesení RM1-4-13 

 

5. RM projednala sdělení Katastrálního úřadu, pracoviště Velké Meziříčí č.j.15/13 o 

nemovitostech, které jsou stále evidovány ve vlastnictví České republiky a právem 

hospodaření s majetkem státu pro MNV Měřín. Sdělení včetně výpisů z katastru nemovitostí 

na předmětné nemovitosti bude projednáno na ZM. 

Usnesení RM1-5-13 

 

6. RM rozhodla schválit dle č.j. 1097/12 Ceník služeb městyse Měřín včetně DPH s platností 

od 1. 1. 2013 

Usnesení RM1-6-13 

 

7. RM rozhodla schválit dle č.j. 1098/12 Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách. 

Usnesení RM1-7-13 

 

8. RM vzala na vědomí dle č.j. 3/13 Zprávu velitele SDH Měřín pro výroční valnou hromadu 

za rok 2012 konanou 14. 12. 2012 

Usnesení RM1-8-13 

 

9. RM vzala na vědomí oznámení Geo Tec GS Praha dle č.j. 1077/12 o provedení 

průzkumných geotechnických vrtů u dálničního mostu D1-169. 

Usnesení RM1-9-13 

 

10. RM projednala dle č.j.1085/12 dodatek č. 1/2013 ke Smlouvě o dodávce elektřiny 

s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy. RM rozhodla dodatek schválit a 

pověřuje starostu podpisem. 

Usnesení RM1-10-13 

 



11. RM projednala dle č.j. 1075/12 žádost Krajského úřadu KV o vyjádření k udělení licence 

ICOM transport a.s. k provozování linkové osobní dopravy na lince 760422 Jihlava – Luka 

n.J. – Brno. RM nemá k udělení licence připomínek. 

Usnesení RM1-11-13 

 

12. RM projednala dle č.j. 1078/12 žádost Krajského úřadu KV o vyjádření k udělení licence 

ICOM transport a.s. k provozování linkové osobní dopravy na lince 760420 Jihlava – Velká 

Bíteš – Brno. RM nemá k udělení licence připomínek. 

Usnesení RM1-12-13 

 

13. RM vzala na vědomí dle č.j. 1074/12 oznámení Jana Kremláčka, Luka n. J. 607 o 

ukončení jeho podnikatelské činnosti v Měříně a výpovědi smluv s městysem, které na tuto 

činnost byly vázány (kabelová televize, internet, parkoviště). 

Usnesení RM1- 13-13 

 

14. RM projednala žádost TJ Dětské středisko Březejc, o.s. o finanční příspěvek na činnost 

pro jejich postižené sportovce. RM rozhodla poskytnout příspěvek 2000,-Kč. 

Usnesení RM1-14-13  

 

15. RM projednala způsob a stanovení výši poplatku za zapojení podnikatelů do systému 

tříděného odpadu městyse Měřín. RM rozhodla stanovit poplatek ve výši 500,-Kč za každého 

zaměstnance provozovny nebo za každou osobu podílející se na činnosti provozovny ročně. 

Usnesení RM1-15-13  

 

16. RM vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku p. č.1660 v k.ú. Měřín (u nového hřbitova) 

o výměře 2,5x2,3 m. 

Usnesení RM1-16-13 

 

17. RM projednala Dodatek č. 10 ke Smlouvě o provozování a servise televizního kabelového 

rozvodu s Nej TV a.s. Praha dle č.j. 52/13. RM rozhodla dodatek schválit a pověřuje starostu 

podpisem. 

Usnesení RM1-17-13 

 

18. RM projednala návrh vypracování žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní 

rozvoj na dětské hřiště v Pustině firmou Tewiko systems s.r.o. Liberec. RM rozhodla požádat 

o dotaci na toto hřiště a pověřuje starostu podpisem smluv s firmou Tewiko systems s.r.o.  dle 

předloženého návrhu.  

Usnesení RM1-18-13  

 

19. RM projednala dle č.j.621/13 návrh Smlouvy č. 68/2013 o veřejných službách v přepravě 

cestujících se Zdar a.s. Žďár nad Sázavou. Vzhledem k tomu, že předpokládaná finanční 

ztráta je schválena v rozpočtu 2013  rozhodla RM návrh schválit a pověřuje starostu 

podpisem. 

Usnesení RM1-19-13 

 

 

 

 

 

 



 

 

20. RM projednala dle č.j. 63/13 Žádost Státního fondu životního prostředí o závazné 

stanovisko k podané žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu „Zelená úsporám“ 

na zateplení Sokolovny. Vzhledem k tomu, že byla na Sokolovnu schválena dotace 

z Operačního programu ŽP a souběh dotací není možný, rozhodla RM sdělit žadateli: 

Nežádáme o pokračování administrace žádosti o poskytnutí podpory v segmentu veřejné 

budovy v programu Zelená úsporám a tímto žádáme o zrušení žádosti. 

Usnesení RM1-20-13 

 

21. RM rozhodla schválit odpisové plány pro odepisování dlouhodobého hmotného majetku 

pro rok 2013 Základní škole Měřín a Mateřské škole Měřín. 

Usnesení RM1-21-13 

 

22. RM projednala dle č.j. 76/13 žádost Krajského úřadu KV o vyjádření k udělení licence 

ICOM transport a.s. k provozování linkové osobní dopravy na lince 760552 Jihlava – 

Kamenice – Vranov – Kamenice – Měřín. RM nemá k udělení licence připomínek. 

Usnesení RM1-22-13 

 

23. RM projednala dle č.j. 77/13 nabídku obchodníka s cennými papíry Finance Zlín k prodeji 

nekótovaných akcií České spořitelny ve vlastnictví městyse za cenu 480,- Kč za jednu akcii, 

tedy celkem za 1500 akcií 720 000,- Kč. RM rozhodla doporučit ZM akcie neprodávat. 

Usnesení RM1-23-13 

 

24. RM projednala cenovou nabídku Fakulty stavební VUT Brno na stavebně technický a 

statický průzkum konstrukčních prvků a celků Sokolovny Měřín. RM rozhodla nabídku 

využít a vyzvat dodavatele k předložení návrhu smlouvy o dílo. 

Usnesení RM1-24-13 

 

25. RM projednala Protokol o jednání hodnotící komise na dodavatele stavební zakázky 

„Oprava místních komunikací“. Jediným kritériem pro hodnocení nabídek byla nejnižší 

nabídková cena. RM rozhodla stanovit pořadí firem:  

1. COLAS CZ, a.s.  

2. SILKO s.r.o. 

3. CONTENT s.r.o. 

a pověřuje starostu uzavřít smlouvu s uchazečem na prvním místě. 

Usnesení RM1-25-13 

 

    

 

Zapsal:  Mgr. Petr Matějíček                                                     Ověřil:  Roman Hnízdil 

  


