
Výpis  z jednání č.3 Rady městyse Měřína konané dne 13.2.2019  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 
2. RMM provedla místní šetření o stavu vysokých olší v lokalitě Balinka u fi Metal PRO a RD p. Ondřeje 
Cenka a rozhodla podat žádost na úřad městyse o skácení z důvodu nebezpečnosti pro okolí a ohrožování 
soukromého majetku dle přílohy.  
 
3. RMM projednala žádost p. … o propachtování pozemků mezi MM a Pustinou o výměře 2,4 ha za cenu 
2.900,-Kč/ha s výpovědní lhůtou 2 měsíce. 
Záměr pachtu pozemků byl řádně zveřejněn a tak RMM rozhodla pozemky p…pronajmout v rozsahu 10.000 
m2 od 1.3.2019 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce za cenu 2.900,-Kč/rok/ 1 ha.  
 
4. RMM vzala na vědomí žádost Školy umění Měřín, z.s.  o prodloužení nájemní smlouvy  na prostory 
v Hasičské zbrojnici na výuku hudebních a jazykových oborů. 
 
5.  RMM vzala na vědomí předloženou Výroční zprávu ŠUM za 2018. Počet žáků se zvýšil z 89 žáků v roce 
2017 na 110 žáků v roce 2018, z toho je 38 žáků z Měřína. 
 

6. RMM projednala žádost fi VALBEK,s.r.o. v zastoupení ŘSD, a.s. o vyjádření k existenci sítí v úseku 
plánované modernizace D1 v úseku č. 17:  km 127-exit 134 
RMM rozhodla pověřit místostarostu odpovědí. 
 
 

7.RMM schválila účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Mateřské školy Měřín za rok 2018 ve výši 
258 401,70 Kč a jeho rozdělení takto: 230.000,-Kč převedení do investičního fondu a 28 401,70 Kč 
převedení do rezervního fondu. 
Dále RMM schválila odpisový plán MŠ Měřín na rok 2019.  
 
 

8. RMM schválila účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Základní školy Měřín za rok 2018 ve výši 
161.116,23 Kč a jeho rozdělení takto: 131.116,23 Kč převedení do investičního fondu a 30.000,- Kč 
převedení do fondu odměn. 
Dále RMM schválila odpisový plán ZŠ Měřín na rok 2019.  
 

9. RMM schválila inventarizační zprávu Městyse Měřín za rok 2018.  
 
10. RMM  projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi MM a Česká 
komunikační infrastruktura a.s. na vedení optického kabelu na pozemku p.č.455/1  a p.č.474/1 na připojení 
budovy obce. 
RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřuje starostu podpisem. 
 
11. RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD 
 
Objednávky KD :  

09.03.2019 p…, Petráveč 

05.+06.+13.+14.dubna 2019 DIVOCHOT,z.s.,Měřín 

 divadelní představení 

 
12. RMM projednala ústní stížnost p. …, na opakované nesprávné parkování p. ..v ulici Ve Vrbí, které p. .. 
způsobuje problémy při výjezdu z jeho vlastního domu.  
RMM rozhodla provést místní šetření. 
 
13. RMM projednala žádost …o pronájem pozemku pod bývalou hernou a rozhodla žádost předložit ZMM. 



 
14. RMM  projednala návrh nové smlouvy s Tiskárnou Brázda na tisk Měřínského zpravodaje. 
RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a nadále vydávat barevnou verzi zpravodaje za cenu 15,-Kč/výtisk 
vč.DPH. 
 
15. RMM projednala žádost p. … o prodloužení nájemní smlouvy na byt v č.p. 106. RMM rozhodla 
prodloužit nájemní smlouvu do 30.3.2020. 
 
16. RMM projednala žádost o vydání souhlasu s umístěním provozovny dentální hygieny v č.p. 106 
v Měříně  podanou …. RMM rozhodla udělit souhlas s umístěním provozovny a současně rozhodla zveřejnit 
záměr pronájmu nebytových prostor v domě č.p.106. 
 
17.  RMM rozhodla zplnomocnit Mgr. Hanu Sklenářovou zastupováním městyse ve věci upomínky dlužné 
částky – Apulach, s.r.o.  
 
18. RMM projednala žádost vlastníků pozemků v lokalitě Zarybník o vybudování inženýrských sítí pro čtyři 
nové rodinné domy. RMM rozhodla žadatelům sdělit, že zřídit inženýrské sítě bude možno až po zařazení 
příslušné plochy do územního plánu jako pozemky určené pro bytovou výstavbu. 
 
19. RMM projednala podmínky pro podání a vyhodnocení nabídek na umístění pouťových atrakcí – pouť 
2019.  
RMM rozhodla vyzvat žadatele k podání nabídek a současně je informovat o termínu jejich vyhodnocení 
s možností osobní účasti žadatelů. 
 
20. RMM projednala sdělení od Úřadu MM k požadavku na skácení modřínů v lokalitě u Nového rybníka.  
RMM rozhodla požádat zástupce spolku Rybáři Měřín, z.s. o zpracování podkladů pro podání žádosti pro 
kácení stromů v lokalitě rybníka Nový. 
 


