
Výpis  z jednání č.10 Rady městyse Měřín konané dne 10.6.2020  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM provedla místní šetření na potoce začínající pod chatkami za D1  a končící mříží pod 
MŠ, který protéká pod Měřínem,  v souvislosti s náhlou povodní, která byla v sobotu večer 
6.6.2020 a vyplavila některé nemovitosti v Měříně. 
RMM rozhodla svolat jednání zainteresovaných subjektů.  
 

3. RMM projednala návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.NM-
014330057918/001 ve prospěch fi E.ON Distribuce,a.s.  na položení kabelů NN a 
pojistkových skříní v lokalitě Balinka IV.– poslední etapa výstavby RD. 
RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem. 
 

4. RMM projednala znění dopisu p…. o zaplavování pozemků vodou z polí. 
RMM rozhodla v souladu s bodem 2 tohoto zápisu svolat jednání zainteresovaných 
subjektů. 
 

5. RMM  projednala žádost o vyjádření k dokumentaci na akci: „ II/349 Otín-most ev.č. 349-
003“, Starý most směrem na Otín bude nahrazen novým. 
RMM rozhodla vydat souhlasné stanovisko k dokumentaci. 
 

6. RMM projednala návrh Dodatku č.2 předloženého Pavlem Ondráčkem, studio P, Žďár nad 
Sázavou o prodloužení termínu vypracování návrhu Změny č.1 ÚP Měřín do 10.7.2020 a 
zvýšení ceny o 75.000,-Kč. Důvod: Nové záměry a změny původního obsahu změny, které 
doporučil nadřízený orgán územního plánování. 
RMM vzala návrh Dodatku č.2 na vědomí a postupuje jej ZMM ke schválení. 
 

7. RMM projednala znění Výzvy k podání nabídek na akci: „Výměna nepropustného povrchu 
za propustný na dvoře ZŠ Měřín a instalaci 3 dešťových nádrží pro zadržení dešťových vod 
ze střechy školy“ předložený p. Ing. Hanou Veselou. Osloveny budou 3 firmy. Termín 
otevírání obálek je stanoven na 23.6.2020 v 10,00 hod na úřadě městyse Měřín. 
RMM rozhodla znění výzvy odsouhlasit. 
 

8. RMM rozhodla vyzvat autora vítězné studie na projekt kabin na fotbalovém hřišti na 
úpravu této studie a dále vyzvat autora k podání cenové nabídky. 
 

9. Na základě rozhodnutí z minulé RMM projednala návrh „Smlouvy mezi MM a Krajem 
Vysočina o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní 
dopravou“. Kraj Vysočina požaduje 70,-Kč/ občan/rok tedy cca 140.000,-Kč každý rok na 
období 2021-2023. 
RMM  byla informována p. starostou o diskusi na valné hromadě Mikroregionu 
Velkomeziříčsko-Bítešsko, kde byla tato otázka projednávána. 
RMM rozhodla pozvat zástupce kraje na vysvětlení požadovaného poplatku. 
 

10. RMM projednala návrh Příkazní smlouvy č.07/2020 na uspořádání výběrového řízení na 
akci: „Městys Měřín-Rozšíření sportovního zázemí pro mládež“ předloženou p. Ing. Hanou 
Veselou za cenu 13.500,-Kč. Není plátce DPH. 
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy. 



11. RMM projednala návrh znění Výzvy k podání nabídky na akci: „Městys Měřín-Rozšíření 
sportovního zázemí pro mládež“, předložený Ing. Veselou. Budou osloveny min. tři firmy.  
RMM rozhodla souhlasit s návrhem znění výzvy. 
   

12. RMM projednala návrh smlouvy na administraci projektu “Přístavba, nadstavba a 
stavební úpravy na rozšíření kapacity MŠ Měřín, předložený Ing. Tužinskou.  
RMM rozhodla návrh přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 

13. RMM projednala a schválila odpisový plán městys Měřín.  
 

14. RMM projednala a schválila nájemní smlouvu s p……. na pronájem pozemků u nového 
hřbitova dle zákresu v příloze za cenu 0,25 Kč/m/ rok. 
 

15.RMM stanovila termín a komisi na otevírání   obálek na stavbu „Městys Měřín, stavební 
úpravy chodníku podél silnice III/3543 a II/602“ dne 17.6.2020 v 10,00 hod ve složení: 
Ing. Jiří Servít – předseda,  náhradník Mgr. Petr Matějíček 
Ing. Jaroslav Pazdera – člen,  náhradník Roman Hnízdil 
Ivo Horák – člen,    náhradník Ivo Rohovský 
 

16.RMM stanovila komisi na otevírání   obálek na stavbu Výměna nepropustného povrchu 
za propustný na dvoře ZŠ Měřín a instalaci 3 dešťových nádrží pro zadržení dešťových vod 
ze střechy školy“ dne 22.6.2020 v 10,00 hod  a na akci „Městys Měřín – rozšíření 
sportovního zázemí pro mládež“ dne 22.6.2020 v 11.00 hod. ve složení: 
Ing. Jiří Servít – předseda,  náhradník Ivo Rohovský 
Ing. Jaroslav Pazdera – člen,  náhradník Anna Oulehlová 
Ivo Horák – člen,    náhradník Ivo Rohovský 
 

17. RMM rozhodla předat návrhy možných opatření na vodním toku za mateřskou školou 
stavebnímu výboru k posouzení 
 

18. RMM projednala a schválila dodatek č,1 Řádu veřejného pohřebiště – vsypová loučka. 
 

19. RMM vzala na vědomí informaci MFČR o přidělení dotace na akci „ Přístavba ZŠ Měřín „  
ve výši 20 mil. korun. Jedná se o přístavbu speciálních učeben a sociálního zařízení základní 
školy. RMM schválila znění zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo do zadávacího 
řízení na výše uvedenou stavbu.  
 

20. RMM vzala na vědomí informaci starosty o připravované trati VRT, zejména v katastru 
městyse Měřína. Prezentace proběhla na valné poradě Mikroregionu Velkomeziříčsko-
Bítešsko. Bude předána Zastupitelstvu městyse Měřín. 
 

21. RMM projednala a schválila podmínky pro přijetí do DPS. 
 

22. RMM rozhodla požádat SVK Žďársko o provedení plošné deratizace v kanalizační síti. 
 

23. RMM pověřila Myslivecké sdružení STRŽ  výběrem místního poplatku z místa při konání 
pouti 2020. 
 


