
Výpis  z jednání č. 1 Rady městyse Měřína konané dne 14.1.2019  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM  provedla místní šetření k případnému bezplatnému převodu pozemků pod místní 
komunikací na ulici Pod Dálnicí na základě rozhodnutí ZMM  konaného  10.9.2018.  
Jedná se o 8 pozemků ve vlastnictví majitelů přilehlých RD. 
RMM rozhodla na základě míst. Šetření  předložit ZMM návrh – dar pozemků nepřijmout. 
 
3. RMM provedla místní šetření na základě žádosti obyvatel ul. Poštovní o vybudování 
veřejného osvětlení na konci této ulice směrem k D1. Žádost podali …. . 
RMM pověřuje starostu zjištěním možnosti umístění dalšího světla na poslední dvojitý sloup 
na rohu ulic Zahradní a Poštovní. 
 

4. RMM projednala stížnost obdrženou od p. … na nedostatečné odhrnutí sněhu dne 6.1.2019  
sněhu na ulici Pod Dálnicí. RMM rozhodla pověřit místostarostu odpovědí stěžovateli, tzn. 
zaslat sdělení, že úklid sněhu bude nově prováděn nejen pracovníky městyse Měřín, ale i 
pomocí místních obyvatel, kteří vlastní bagry. Konkrétně v této lokalitě byla uzavřena dohoda 
s p…, vlastníkem bagru. 
 

5. RMM projednala  žádost o fin. podporu zdravotně postižených sportovců TJ Březejc, z.s. 
RMM rozhodla podporu poskytnout ve výši 2000,-Kč. 
 

6. RMM projednala žádost ředitelky ZŠ p. Mgr. Hlávkové o zvýšení jejího osobního hodnocení 
a příplatku za vedení. RMM rozhodla schválit nový platový výměr od 1.1.2019. 
 

7. RMM projednala platový výměr ředitelky MŠ p. Janů. RMM rozhodla schválit nový platový 
výměr od 1.1. 2019. 
 

8.a RMM projednala dvě žádosti o pronájem: 

• pronájem části bývalé herny na Náměstí 156 předloženou p… za účelem provozování 
pohostinství.  Žádost je o část původní herny, která patří MM - bývalé čekárny. 

• Pronájem pozemku pod bývalou hernou předloženou p. …, která je majitelkou budovy 
postavené na této části parcely za účelem dalšího podnájmu na provozování hostinské 
činnosti. Tato budova tvoří funkční celek s částí budovy, která je ve vlastnictví MM a jejíž 
pronájem žádá p. ….  

RMM rozhodla nepronajmout budovu bývalé čekárny z důvodu, že prostor bude využit pro 
potřeby MM. Dále RMM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemku pod bývalou hernou. 
 

9. RMM  projednala dodatek č.1 ke Smlouvě o provozování veřejných služeb ke Smlouvě 
uzavřené 29.11.2018, předložený ICOM transport a.s., Pelhřimov o  úpravě kompenzace 
nákladů. RMM rozhodla s dodatkem souhlasit. 
 

10. RMM  projednala Dodatek č.3 předložený AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., 
provozovna Žďár n/S o změně způsobu platby některých položek vývozu kontejnerů  na 
tříděný odpad. Změny jsou pro MM nevýznamné. RMM rozhodla s dodatkem souhlasit.  
Dále RMM rozhodla objednat 6 kontejnerů na sběr použitých potravinářských olejů na 
základě nabídky od AVE CZ. 



11. RMM projednala návrh předložený firmou REMA AOS, s.r.o., která žádá Ministerstvo živ. 
prostředí o udělení autorizace obalové společnosti, ke které musí být (podle údajů, 
uvedených v předloženém návrhu) doloženy potvrzení o připravenosti k jednání od 
producentů odpadů. Toto potvrzení není závazek, že budeme odpady předávat této firmě, 
jedná se pouze o potvrzení, že jsme ochotni jednat. RMM rozhodla potvrzení vydat. 
 

12. RMM projednala žádost ŠUM Měřín o povolení podnájmu nebytových prostor 
v Hasičské zbrojnici pro účely cvičení jógy. RMM rozhodla s podnájmem souhlasit. 
 

13. RMM projednala žádost o pronájem KD:  

  

13.07.2019 …., Mostiště, svatba 

RMM rozhodla s pronájmem souhlasit.  
 

14. RMM projednala Žádost o vyjádření souhlasu se stavbou vodovodní přípojky pro RD …, 
která by měla vést po obecním pozemku, na který byl nedávnou položen nový asfaltový 
povrch. V PD je uvedeno, že vedení bude provedeno výkopem. 
RMM rozhodla se stavbou na pozemcích MM souhlasit pouze za předpokladu, že bude trasa 
potrubí provedena pod asfaltovou plochou podvrtem a nebude poškozen povrch asfaltu a 
obrubníků a ostatní travnaté plochy a porosty budou uvedeny do původního stavu. 
 

15. RMM projednala  a odsouhlasila návrh Příkazní smlouvy  na výběrové řízení na zakázku 
malého rozsahu na akci: „Oprava místních komunikací v Městysi Měřín- parkoviště u 
hřbitova ……“ předložený p. Ing. Hanou Veselou za cenu 8.500,-Kč. 
RMM pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

16. RMM projednala žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. RMM 
rozhodla vlajku nevyvěsit. 
 
 
 


