
Zápis č. 4 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 18.2. 2015 v 16,00 hodin 
 
Přítomni: Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, Roman Hnízdil, Anna Oulehlová 
                Mgr. Petr Matějíček 
 
1. RM odsouhlasila program jednání, Usnesení RM 4-1–15 
 
2. RMM vzala na vědomí informaci z MÚ VM, odbor ŽP, Ing. Jiříkovský, k možné žádosti MM 
(viz Usnesení RMM 2-2-2015) o skácení topolů podél toku Balinky za všechny vlastníky 
pozemků. OŽP MÚ VM nedoporučuje žádat o stanovisko k zásahu do významného 
krajinného prvku za všechny vlastníky. V případě, že se jeden vlastník nepřipojí nebo bude 
proti, celé řízení se přeruší a jednotliví majitelé nebudou moci pokračovat v žádostech o 
kácení. 
RMM rozhodla pověřit p. Řezníčkovou vypracováním žádosti o vydání stanoviska k zásahu do 
VKP pouze na dřeviny v majetku Městyse Měřína. Žádost musí podepsat starosta. 
Usnesení RM 4 -2 -15 
 
3. RMM  pověřila výběrem poplatků za pronájem stánků na pouti 2015 Kolpingovu rodinu 
Měřín, která je na řadě v seznamu organizací, které vybírají poplatky. 
Usnesení RM 4 -3 -15 
 
4. RMM rozhodla umístit televizní přijímač do prostor čekárny obvodních pratických lékařů, 
na kterém bude vysílán infokanál. 
Usnesení RM 4-4 -15 
 
5. RM projednala žádosti manželů Mužákových o prodej pozemků  p.č. 230/6 – 136 m2 v k.ú. 
Pustina u Měřína, manželů Krejčových o prodej pozemků p.č. 229/8 o výměře 241 m2 a p.č. 
231/12 o výměře 31 m2 v k.ú. Pustina u Měřína. 
RMM rozhodla doporučit ZMM  prodej uvedených pozemků ale pouze s věcným břemenem 
ve prospěch Městyse Měřín, kde bude zohledněno vlastnictví studny, právo přístupu a právo 
položit potrubí. 
Usnesení RM 4-5-15 
 
6. Č.j. 109/15 - RMM Projednala Dodatek č.3 ke Smlouvě o nájmu zemědělských pozemků 
Družstvu Vysočina Polná, Janovice č.48/Je, kterým se zvyšuje nájemné za 1ha pozemku na 
2.900,-Kč. 
RMM rozhodla s Dodatkem smlouvy souhlasit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM 4-6-15 
 
7. Č.j. 57/15, RMM  rozhodla o podání žádosti na ÚP o podporu pracovníků VPP (za končící 
smlouvy s 3 pracovníky VPP) a to : 2 pracovní místa od 1.5.2015 a 1 pracovní místo od 
1.6.2015  
RMM pověřuje starostu podáním žádosti. 
Usnesení RM 4-7-15 
 
8. RMM projednala žádost Cam Granito, s.r.o., Okružní 772, 588 22 Luka nad Jihlavou o 
pronájem plochy před hřbitovem na postavení prodejní buňky na rok 2015.   



RMM rozhodla se Žádostí souhlasit a pověřila starostu podpisem smlouvy 
Usnesení RM 4-8-15 
 
9. Č.j. 106/15, RMM projednala žádost p. Peroutky Romana, Ve Vrbí 139, Měřín, o pracovní 
místo VPP a rozhodla odpovědět žadateli, že v současné době není žádné místo volné a 
založila žádost do seznamu uchazečů. Zajistí místostarosta.  
Usnesení RM 4-9-15 
 
10. RMM projednala záměr směny pozemků v k.ú.Pustina a to  
       - nově vzniklý pozemek parc. č. 227/12, o výměře 17 m2, označený jako ostatní plocha, 
jiná plocha,  
- za nově oddělený pozemek parc. č. 227/11, o výměře 3 m2, označený jako ostatní 

plocha, ostatní komunikace a nově oddělený pozemek parc. č. 227/13, o výměře 14 m2, 
označený jako ostatní plocha, jiná plocha, který je v majetku Městyse Měřína. 

RMM rozhodla zveřejnit záměr směny pozemků. 
Usnesení RM 4-10-15 
 
11. Č.j. 103/15 RMM projednal žádost o podporu činnosti Záchranné stanice pro 
handicapované živočichy Stanice Pavlov a rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 1.000,-Kč s 
tím, že budou zdarma přijímat živočichy z k.ú. Měřín Pustina. 
Usnesení RM 4-11-15 
 
12. Č.j.124/15- RM vzala na vědomí Rozhodnutí o změně povolení k provozování záchranné 
stanice pro handicapované živočichy Pasíčka v Boru u Skutče, 539 44, Proseč, které zaslalo 
MŽP ČR. 
Usnesení RM 4-12-15 
 
13. RMM vzala na vědomí zprávu  starosty o výsledku místního šetření ve věci parkování 
osobních automobilů na obecních pozemcích před domem č.p.1 a pověřuje starostu 
vypracováním zápisu o místním šetření. 
Usnesení RM 4-13-15 
 
14. Č.j.117/15, RMM projednala  Žádost o vyjádření od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových k pozemku p.č.557/7, 134m2, cesta pod fotbalovým hřištěm. 
RMM pověřila starostu sdělením, že MM má zájem o bezúplatný převod tohoto pozemku do 
vlastnictví městyse. 
Usnesení RM 4-14-15 
 
15. RMM provedla místní šetření ve věci žádosti p. Jaši Miloslava o koupi pozemků p.č.440, 
(205m2), + p.č.198/2 (489m2) a rozhodla nedoporučit ZM prodej těchto pozemků. 
Usnesení RM 4 – 15 – 15 
 
16. Č.j.122/15,RM projednala informaci z úřadu Nového Města na Moravě o možnosti 
navrácení sdružených finančních prostředků (4.443,-Kč) na údržbu cyklotras č. 103 + 104 
z důvodu přechodu údržby těchto cyklotras na KČT. 
RMM pověřila starostu sdělit do NMNM č.ú. na který mají 4.443,- Kč zaslat. 
 



Usnesení RM 4 – 16 – 15 
 
17. Č.j. 135/15, RMM vzala na vědomí dopis DUIS, s.r.o. Praha  žádostí o sdělení stanoviska 
k záměru intenzifikace a rekonstrukce ČOV.  
Projekt intenzifikace počítá i s  napojením Str. Zhoře, 700 obyv (v souč 608).  Výhledově (je 
uváděno do r. 2030)  je počítáno i s napojením Meziříčka, Arnolce, Jersína, 3 x po 200 
obyvatelích.   
RM dle dokumentace č.j. 135/15 předložené DUIS s.r.o. Srbská 1546/21 Brno rozhodla 
souhlasit s vydáním stavebního a vodohospodářského povolení na stavbu Měřín- 
intenzifikace a rekonstrukce ČOV.  
Požadujeme opravit formální chyby: Okres Jihlava opravit na Žďár nad Sázavou. Dále zkratku 
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko opravit na SVK.  
RMM pověřuje místostarostu zasláním rozhodnutí RMM. 
Usnesení RM 4 – 17 – 15 
 
18. Č.j. 129/15 RMM souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy opatrovance Jiřího Zachy  
s firmou  Knoflíkářský průmysl Žirovnice a pověřuje místostarostu jejím podpisem. 
Usnesení RM 4-18-15 
 
19. RMM projednala  návrh Smlouvy o výpůjčce mezi Městysem Měřín a TJ Jiskra Měřín – na 
Automatickou závlahu sportovního hřiště Měřín a rozhodla doporučit ZMM smlouvu o 
výpůjčce schválit . 
Usnesení RM 4-12-15 
 
20. Č.j.136/15, RM souhlasila s nabídkou Navis Vision o zhotovení nových velkoplošných 
fotografií Měřína a Pustiny a hřbitov včetně přehledné dokumentace hrobových míst za cenu 
15.000,-Kč, které budou pořízeny z bezpilotního letadla (dronu) a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 
Usnesení RM 4-20-15 
 
21. Č.j. 137/15 – RM vzala na vědomí oznámení ČSÚ o provedení výběrového šetření 
v domácnostech s Názvem Životní podmínky 2015. 
Usnesení RM 4-21-15 
 
22. RMM vzala na vědomí mail od fi. ODAS s informacemi o možnostech nakládání 
s bioodpadem s tím, že starosta seznámí zastupitelstvo s jednotlivými možnostmi nakládání 
s bioodpadem. 
Usnesení RM 4-22-15 
 
23. Č.j. 146/15 – Elektrowin – změna přílohy č.2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru. 
RMM pověřuje starostu prověřením navrhovaných změn a předáním metodického pokynu 
obsluze sběrného místa. 
Usnesení RM 4-23-15 
 
24. Č.j. 161/15 – SFŽP ČR – RMM projednala a souhlasí se zněním Smlouvy č. 14210253 o 
poskytnutí podpory na zateplení zdravotního střediska a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM 4-24-15 



 
25. Č.j. 155/15 – RM projednala Smlouvu č. 1040007563/001 mezi městysem Měřín a E.ON 
distribuce a.s. o zřízení věcného břemene na akci VN 189 O.Pustina stav. Up. VN – D1 ( 
přeložka vzdušného vedení VN do země v prostoru nad D1). RM pověřila starostu kontrolou 
smluv a v případě správnosti znění pověřila starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení RM 4-25-15 
 
26. Č.j. 154/15 RM projednala Smlouvu č. 1040007592/003 mezi městysem Měřín a E.ON 
distribuce a.s. o zřízení věcného břemene na akci VN 189 O.Družstvo  stav. Up. VN – D1  
( přeložka vzdušného vedení VN do země v prostoru nad D1). RM pověřila starostu kontrolou 
smluv a v případě správnosti znění pověřila starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení RM 4-26-15 
 
27. Č.j. 1081/14 – RM projednala oznámení KÚ o umístění chodníku v prostoru rybníka 
Polovce a nutnosti skácení 1 ks břízy u silničního mostku. RM rozhodla požádat ÚMM o 
povolení skácení předmětné dřeviny na p.č. 1551/1 v k.ú. Měřín. 
Usnesení RM 4-27-15 
 
28. Na základě žádosti ZŠ Měřín RM rozhodla požádat ÚMM o povolení skácení 1 ks javoru 
na p.č. 445 v k.ú. Měřín u ZŠ Měřín. 
Usnesení RM 4-28-15 
 
29. RM stanovila termín jednání ZMM – 4.3.2015 v 17.00 hod. 
Usnesení RM 4-29-15 
 
30. RM rozhodla pověřit místostarostu oslovením kandidátů do Komise pro výstavbu a rozvoj 
a Komise kulturních a veřejných aktivit z důvodu zřízení těchto komisí na příštím zasedání 
RMM. 
Usnesení RM 4-30-15  
 
 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
 
Ověřil: Roman Hnízdil 
            Mgr. Petr Matějíček 
 
Starosta: Ing. Jiří Servít 
 
 


