
Výpis z jednání č. 10 Rady městyse Měřína konané dne 8.8.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala žádost o odprodej obecního pozemku předloženou …. Jedná se o 
zahrádky za jejich domem .., Měřín. K žádosti je přiložen geometrický plán. 
RMM rozhodla předložit žádost na nejbližší jednání ZMM a dále rozhodla zveřejnit záměr 
prodeje pozemků parc.č. 1294/35, parc.č. 1235/36 a parc.č. 1235/39 v k.ú. Měřín (dle 
geometrického plánu). 
 

3. RMM projednala návrh Smlouvy o dodávce elektřiny …(výkup přebytků elektřiny) z FVE na 
ZŠ Měřín na 2019 za výkupní cenu 0,40 Kč/kWh, celkem cca 12.000 kWh. RMM rozhodla 
s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

4. RMM projednala 3 žádosti  ke stavbě přípojky na p.č. 230/4, …: 
1) Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na kabel a pilíř NN na 
přípojku, mezi MM a E.ON Distribuce, a.s. v k.ú. Pustina u Měřína. RMM rozhodla s návrhem 
souhlasit a pověřila starostu podpisem. 
2) Žádost o vyjádření ke stavbě jako majitele sousedních pozemků.  
     RMM rozhodla souhlasit se stavbou. 
3) Žádost o vyjádření jako vlastníka podzemních sítí-vodovodu a kanalizace.  
     RMM pověřila starostu sdělit žadateli, že uvedené sítě nejsou ve vlastnictví MM. 
 

5. RMM  projednala Žádost o souhlas k ohlášení stavby RD p. .., Měřín. RMM rozhodla pověřit 
starostu jednáním s projektantem o technologickém postupu, kterým by nebyla porušena 
stávající místní komunikace (ulice Za Hřbitovem). 
 

6. RMM projednala Zápis o periodické prohlídce 4 plynových spotřebičů ve Zdravotním 
středisku a na základě doporučení revizora rozhodla zakoupit detektor CO. 
RMM rozhodla požádat revizora o návrh zařízení. 
 

7. RMM projednala došlé žádosti o nájem KD: 
2019-05-11, p. .., Meziříčko, celý KD 
2019-08-17, p. .., Lavičky, celý KD 
2019-04-27, p. .., Mostiště, celý KD 
RMM rozhodla s nájmy souhlasit. 
 

8. RMM projednala a schválila návrh Knihovního řádu knihovny městyse Měřína  a pověřila 
starostu jeho podpisem.   
 

9. RMM projednala a odsouhlasila Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení na Lokalita 
Balinka-Etapa III, IS a komunikace pro RD. Roční výše nájemného činí 3.994,-Kč 
 

10. RMM projednala žádost fi APULACH, s.r.o. - zastoupenou p. Martinem Chalupou o 
prominutí daru 100.000,-Kč na rok 2018 dle smlouvy o nájmu prostor na provozování 
výherních hracích automatů. RMM rozhodla předložit žádost ZMM. 
 

11. RMM vzala na vědomí dopis z Ministerstva spravedlnosti ČR o opožděném podávání 
majetkových přiznání veřejných funkcionářů. 



12. RMM vzala na vědomí dopis z KÚ Vysočina, odbor ŽP s upozorněním, že Obecní úřad může 
vydat opatření omezující spotřebu pitné vody. 
 

13. RMM projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB - souhlas s umístěním 
distribučního zařízení na příp. NN, p.č. 3146/1, ... 
RMM rozhodla pověřit starostu jednáním s projektantem o technologickém postupu, kterým 
by nebyla porušena stávající místní komunikace. 
 

14. RMM projednala žádost  společnosti SOLARHUNTER o skácení smrku na místě budoucího 
parkovacího stání pro nabíjecí stanici na parkovišti před ZŠ. RMM rozhodla požádat Úřad MM 
o skácení. 
 

15. RMM schválila úhradu pohonných hmot  na zajištění akce : Měřínský lávka. 
 


