
Výpis  z jednání č. 2 Rady městyse Měřína konané dne 30.1.2019  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM jmenovala komisi pro otevírání obálek na stavební akci: „Oprava místních 
komunikací: parkoviště u hřbitova, ulice Zabránka a komunikace u Vostálových“ 
Předseda: Ing.Servít Jiří- starosta 
Členové-  
Ing.Pazdera - místostarosta   
Ing.Hana Veselá 
Jana Klímová 
Termín: 30.1.2019, 17:00 hod. 
 

3.  RMM  projednala žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví MM, p.č.3381 v k.ú. Měřín 
předloženou p. … z Dobronína. Pozemek městyse Měřína obklopuje stodolu na pozemku 
parc.č. 1353/2, kterou vlastní žadatel. Žadatel poslal i nabídku aby MM odkoupil jeho 
pozemek pod stodolou za cenu 170.000,-Kč. RMM rozhodla postoupit obě žádosti ZMM.  
 

4. RMM se seznámila s objednávkou fi ARROW,s.r.o. Moravská Třebová  na uložení zeminy 
z akce „ Kanalizace Stránecká Zhoř, Kochánov s napojením na ČOV Měřín“, 1.200 t za cenu 
35,m-Kč + DPH. K objednávce jsou přiloženy výsledky laboratorních zkoušek od akreditované 
laboratoře s výsledkem: zemina  je neznečištěná a je možno ji použít k rekultivaci ploch, k 
výrobě recyklátů nebo k použití v místě kde vznikla. RMM rozhodla vystavit fakturu za 
uložení. 
 

5. RMM projednala dokument od AQUASYS, průvodka o převzetí 224 t tříděné zeminy + 118 
tun kamenné drti menší jak 32 mm ze stavby chodník Zabrána. 
RMM rozhodla o převzetí zeminy dle dodaného certifikátu od Aqasysu  bezúplatně, včetně 
jeho nadrcení. 
 

6. RMM projednala Žádost Svazu měst a obcí o nominaci člena do Rady měst a obcí. Městys 
Měřín je členem Svazu. RMM rozhodla požádat město Velké Meziříčí zastupováním MM na 
Radě měst a obcí. 
 

7. RMM vzala na vědomí Oznámení z Ministerstva životního prostředí o přerušení správního 
řízení o rozšíření provozování záchranné stanice pro hendikepované živočichy Zelené Vendolí 
(u Svitav), do jejíhož územního působení patří i městys Měřín. 
 

8. RMM projednala nabídku p. Niesyta z Muzea horního Pooslaví, sídlo v Kněževsi, na 
vypracování rešerše dějin areálu tzv. proboštského dvora a kaple sv. Jana Nepomuckého za 
cenu 27.000,-Kč. Jedná se o pozemky a stavby na ploše současného domu č.p.1, čp.2, 
současné budovy Kulturního domu a okolních pozemků. RMM rozhodla nabídku přijmout. 
 

9. RMM  žádost Slezské university o účast ve výzkumu existence brownfieldů (nevyužívaných 
a chátrajících budov) na území městyse. RMM pověřila místostarostu odpovědí, že na území 
městyse se  brownfieldy nenachází. 
 



10. RMM  projednala návrh Smlouvy o dílo předložený  p.Tužinskou na podání žádostí o 
dotace na projekty za cenu, vč.DPH: 

• Parkovací plocha u základní školy……………..15.000,- 

• Modernizace kuchyně ZŠ Měřín………………..20.000,- 

• Naučná stezka městyse Měřin…………………..15.000,- 
RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřuje starostu podpisem. 
 

11. RMM projednala cenovou nabídku předloženou p. Ing. Josefem Novotným na 
vypracování DÚR + DSP +DPS  na akci „Výstavba rodinných domků Pustina“ 

• Dokumentace pro stavební řízení…………………40.000,- +DPH 

• Dokumentace pro stavební povolení…………….35.000,-+DPH 

• Dokumentace pro provádění stavby……………..35.000,-+DPH 
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

12. RMM projednala dokumenty předložené fi GRID SERVICE v zastoupení GasNet, s.r.o. na 
výstavbu plynovodu na plánovanou novou výstavbu RD v lokalitě Pustina: 

• Průvodní dopis k budoucímu provozování PZ 

• Smlouvu o podmínkách napojení….a o smlouvě budoucí nájemní 

• Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení 
RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

13. RMM projednala ústní stížnosti občanů na současnou situaci provozování veřejných WC: 
RMM rozhodla po domluvě s paní Dobejvalovou umístit klíče od WC do kavárny, kde budou 
v provozní době (8:00-22:00) k vyzvednutí.  
 

14. RMM rozhodla provést stavební úpravy přízemních prostor naproti knihovně v budově 
č.p. 106 za účelem zřízení provozovny dentální hygieny.  
 

15. RMM rozhodla zveřejnit záměr na pronájem pozemku pod kostelem na pořádání tradiční 
pouti v červnu 2019.   
 

16. RMM projednala Protokol z jednání komise pro otevírání obálek na stavební akci: „Oprava 
místních komunikací: parkoviště u hřbitova, ulice Zabránka a komunikace u Vostálových“. 
Nabídky- ceny jsou uvedeny s DPH: 
Swietelsky……… …2.332.746,90 Kč 
Eurovia………………2.419.784,62 Kč 
Colas………………….2.149.466,00 Kč 
Rozpočet dle projektu: 2.070.000 + DPH = 2.504.700,-Kč 
RMM doporučila uzavřít smlouvu s firmou s nejnižší nabídkou Colas. 
Návrh smlouvy bude předložen na jednání ZMM.   
 

17. RMM vzala na předběžný souhlas SPÚ se směnou pozemků u MŠ Měřín ve vlastnictví SPÚ 
(1872 m2) za pozemky ve vlastnictví MM v k.ú. Pustina u Měřína (3.971m2). 
 
18. RMM rozhodla o provedení místního šetření o stavu vysokých olší v lokalitě Balinka u fi 
Metal Pro s možností podání žádosti o jejich skácení z důvodu nebezpečnosti pro okolí a 
ohrožování soukromého majetku. 



19. RMM projednala žádost p. … o prodej části pozemku p.č. 3381 za účelem výstavby RD. 
RMM rozhodla předložit žádost ZMM. 
 

20. RMM vzala na vědomí Zprávu o činnosti Knihovny městyse Měřín za rok 2018 
předloženou knihovnicí p. Lucií Čížkovou. Hlavní výsledky 2017 /2018:  

• Počet registrovaných čtenářů se zvýšil ze 101 na 143 čtenářů 

• Z toho do 15 let ze 35 na 57 čtenářů 

• Počet výpůjček se zvýšil ze 2417 na 3338 výpůjček 
RMM děkuje tímto p. Čížkové za odvedenou práci. 
 

21. RMM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v budově hasičské 
zbrojnice. 
 

22. RMM rozhodla poskytnout . občerstvení při akci „Měřínský maškarní průvod 16.2.2019“ 
 


