
Zápis č. 7 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 25.3. 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 7-1–15 
 
2. RMM jmenovala 3 komise pro výběr dodavatele úvěru na akci Kulturní dům Měřín: 

 Komisi pro otevírání obálek: Anna Oulehlová, Jaroslav Pazdera, Josef Krčál a 
náhradníci: Jiří Servít, Roman Hnízdil, Ludvík Kuřátko 

 Komisi pro posouzení kvalifikace: Ing. Aleš Houserek, Lenka Potrusilová, DiS., Ing. 
Lucie Vrbková a náhradníci: Jiří Servít, Roman Hnízdil, Anna Oulehlová 

 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek: Ludvík Kuřátko, Jaroslav Pazdera,Dana 
Černá,Josef Krčál, Petr Matějíček a náhradníci Jiří Servít, Roman Hnízdil, Anna Oulehlová, 
Ivana Hloušková, Ivo Rohovský 

Usnesení RM 7 -2 -15 
 
3. Č.j. 241/15 RMM projednala žádost p. Mgr. Věry Matějíčkové o ukončení pracovního 
poměru  ředitelky ZŠ Měřín a souhlasí s ukončením prac. poměru dohodou ke dni 31.7.2015. 
Usnesení RM 7 -3 -15 
 
4. RMM vyhlašuje konkursní řízení podle  paragrafu 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb a 
v souladu s vyhláškou č.54/2005 Sb. na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové 
organizace Základní škola Měřín. Konkursní řízení bude vyvěšeno na úřední desce 25.3.2014. 
Přihlášky bude možno podávat do 10.4.2015. 
RMM jmenuje konkursní komisi ve složení: 
Předseda: Ing Servít Jiří, starosta Městyse Měřína 
Na základě návrhů tyto členy komise:    
Za zřizovatele- Ing. Pazdera Jaroslav, místostarosta Městyse Měřína 
Za KÚ Kraje Vysočina –Mgr. Kolčavová 
Za státní správu –Mgr. Malý 
Za pedagogické pracovníky- Mgr. Matějíčková Věra 
Za školní inspekci-Mgr. Šimečková 
Člen školské rady- Ivo Rohovský 
První jednání komise se uskuteční 13.4.2015 od 9.30 hod.  
Usnesení RM 7 -4 -15 
 
5. Č.j. 349/15 RMM projednala žádost fy. VALBEK s.r.o. o vyjádření k existenci sítí z důvodu 
plánování akce Rekonstrukce D1 úsek exit 127 Řehořov-exit 134 Měřín a pověřuje 
místostarostu odpovědí.  
Usnesení RM 7 -5 -15 
 
6. RMM projednala a schválila Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování připojení k síti internet 
s fi. WIA spol. s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.    
Usnesení RM 7-6 -15 
 



7. RMM pověřuje starostu vypracováním projektu za účelem získání grantu z Kraje Vysočina  
s názvem Informační a komunikační technologie 2015.  
Usnesení RM 7-7-15 
 
8. RMM rozhodla vyřadit z evidence jízdní kolo-tříkolku s nosičem a darovat je místní 
organizaci Kolpingovy rodiny pro potřeby soutěže NEMOTORA CAR. 
Usnesení RM 7-8-15 
 
9. RMM projednala návrh 3 studií fy. GREENBERG na obnovu zeleně v Měříně v lokalitách 1. 
Nový hřbitov a Starý hřbitov, 2. Mateřská škola, 3. Místí část Pustina. RM rozhodla objednat 
provedení studií dle cenové nabídky.  
Usnesení RM 7-9-15 
 
10. Č.j. 314/15  RMM vzala na vědomí dopis z MÚ VM o zajištění sociálně právní ochrany dětí 
( OSPOD) s možnosti právní výpomoci a spolupráci.  
Usnesení RM 7-10-15 
 
11. Č.j. projednala Žádost manželů Krčálových o pronájem pozemku p.č. 459, který se 
nachází za domem č.p. 101 a rozhodla se zveřejnit záměr pronájmu části pozemku  p.č. 459 o 
výměře cca 900 m2. 
Usnesení RM 7-11-15 
 
12. Č.j. 315/15 RMM vzala na vědomí dopis fy. ROMAN HRDLIČKA o možnosti podání návrhu 
na UHOS proti vyloučení firmy z výběrového řízení na veřejnou zakázku Inženýrské sítě 
Balinka. 
Usnesení RM 7-12-15 
 
13. Č.j. 190/15 RMM projednala Veřejnou vyhlášku o veřejném projednávání návrhu 
územního plánu Meziříčko a pověřuje místostarostu zajištěním vyvěšení na úřední desce a 
pověřuje starostu účastí  na jednání dne 21.4.2015 v Meziříčku.  
Usnesení RM 7-13-15 
 
14. Č.j. 189/15- RMM projednala žádost p. Mikyskové Jolany a p. Balasze Petra  
o koupi p.č. 1208 před jejich domem a rozhodla zveřejnit záměr prodeje. 
Usnesení RM 7-14-15 
 
15. RMM projednala zápis z jednání Kontrolní komise LDO o škodách způsobených jelení 
zvěří v lesích LDO a připojuje se k doporučení vymáhat způsobené škody a pověřuje 
místostarostu odpovědí. 
Usnesení RM 7-15-15 
 
16. RMM rozhodla zakoupit a předat dárkový koš p. Mgr. Svobodové při příležitosti jejího 
odchodu do důchodu.   
Usnesení RM 7-16-15 
 
17. RMM projednala žádost Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Praze o povolení využití 
plochy parkoviště před ZŠ na  dopravně bezpečnostní akci dne 25.4.2015 a rozhodla žádosti 



vyhovět bez finančních nároků za užívání parkoviště a pověřuje starostu zajištěním předáním 
plochy. 
Usnesení RM 7-17-15 
 
18. Č.j. 171/15, RM M projednala návrh Smlouvy o správě cizího majetku mezi Městysem 
Měřín  LDO, družstvo se sídlem v měříme a rozhodla předložit tento návrh ZMM 
k projednání. 
Usnesení RM 7-18-15 
 
19. RMM projednala návrh nájemní smlouvy na pozemek p.č. 511 pro výstavbu dočasného 
sjezdu pro složky IZS po dobu modernizace D1, předložený fy. Pragoprojekt a.s.. Návrh 
pronájmu byl zveřejněn na úřední desce a RMM pověřuje starostu podpisem nájemní 
smlouvy mezi ŘSD a Městysem Měřín ve znění připomínkovaném RMM.  
Usnesení RM 7-19-15 
 
20. RMM vzala na vědomí nutnost postupovat v rozpočtování příspěvků spolkům podle 
zákona č.250/2000 Sb. ve znění zákona 24/2015 Sb. a pověřuje účetní jednotku MM 
přípravou podkladů pro ZMM. 
Usnesení RM 7-20-15 
 
21. RMM provedla místní šetření na základě žádosti obyvatel domů č.p. 526 a 527 na 
Zarybníku o skácení 4 smrků před jejich domy a pověřila místostarostu požádat Úřad 
Městyse Měřína o povolení skácení.  
Usnesení RM 7-21-15 
 
22. RMM provedla místní šetření na základě žádosti p. Petra Peroutky o koupi pozemku 83/5 
v k.ú. Pustina a rozhodla , že vzhledem k tomu, že za uvedeným pozemkem se nacházejí další 
obecní pozemky, bude žadatel vyzván k dalšímu jednání.  
Usnesení RM 7-22-15 
 
23. RMM provedla místní šetření na základě žádosti Hany a Jakuba Mužátkových, Pustina 
624. o vybudování asfaltové cesty k jejich domu. RMM rozhodla nechat zpracovat projekt 
cesty včetně řešení odtokových poměrů v místě. 
Usnesení RM 7-23-15 
 
24. RMM projednala nabídky na pronájem pozemků na pořádání pouti 2015:  
p. Holý 84.750,-Kč, p. Hubený 90.000,-Kč.  Místostarosta uchazeče  znovu oslovil žádostí o 
stanovení max. ceny. Oba potvrdili tyto ceny jako maximální. RMM proto rozhodla  
pronajmout pozemky p. Hubenému. 
Usnesení RM 7-24-15 
 
25. RMM rozhodla vyhlásit výběrové řizení na dodavatele Technického dozoru stavebníka na 
akci Měřín- lokalita Balinka, II.etapa-inžen.sítě a komun.pro výstavbu RD a rozhodla vyzvat 
k nabídce  tyto firmy: HB Garant s.r.o. Žďár nad Sázavou, Stavona Jihlava, s.r.o. a 
AQuaclean,s.r.o., Jihlava. Dále rozhodla požádat Ing. Hanu Veselou o předložení nabídky na 
organizaci výběrového řízení. 
Usnesení RM 7-25-15 



 
26. RMM rozhodla svolat ZMM na čtvrtek 2.4.2015 od 18.00.  
Usnesení RM 7-26-15  
 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
 
Ověřil: Roman Hnízdil 
            Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


