
Výpis z jednání č.10 Rady městyse Měřína konané dne 19.7.2017 od 16.00 hodin 

(Hlasování: pro – zdržel se – proti) 

Přítomni: Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, Roman Hnízdil, Mgr. Petr Matějíček, Anna 

Oulehlová   

1.RMM odsouhlasila program jednání   
Usnesení 10-1-17.……………………………5-0-0 
 
2. Č.j. 545/17, RMM projednala  Revizní zprávu p. Doležala Marka o stavu dětského hřiště u 
DPS a rozhodla opravit nedostatky vlastními pracovníky městyse.   
Usnesení 10-2-17.…………………………… 5-0-0 
 
3. Č.j. 544/17, RMM projednala  žádost Jednoty Orel Měřín o změnu účelu dotace udělené na 
2017 z důvodu neuskutečnění akce Orelský víkend na použití na jiný účel. 
RMM rozhodla změnu účelu schválit. 
Usnesení 10-3-17.…………………………… 5-0-0 
 
4. Č.j. 442/17, RMM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace  
Mysliveckému spolku STRŽ Měřín, na nákup asfaltových terčů a nákup zvěře a zajištění krmení 
zvěře pro rok 2017 ve výši 31.540,-Kč. RMM rozhodla veřejnoprávní smlouvu uzavřít.  
Usnesení 10-4-17.…………………………… 5-0-0 
 
5. Č.j.526/17 RMM  projednala Žádost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o zapůjčení 
záznamu vysílání programu INFOKANÁL ve dnech 18. a 19.6.2017 a rozhodla záznam vysílání 
zapůjčit. 
Usnesení 10-5-17…………………………….5-0-0 
 
6. Č.j. 464/2017 RMM  projednala Závěrečné vyhodnocení akce „Přechod se SSZ v městysi 

Měřín“ zaslané Státním fondem dopravní infrastruktury.  Na semafor byla ze SFŽP poskytnuta 

dotace 900.000,-Kč.  Vlastní zdroje městyse byly 293.620,-Kč. Z prostředků Kraje Vysočina byl 

poskytnut příspěvek ve výši 278.067,-Kč. Celkové náklady činily 1.471.687,-Kč 

Závěrečné vyhodnocení bylo SFDI schváleno. RMM vyslovuje poděkování pracovníkům 

městyse Měřína. 

Usnesení 10-6-17.…………………………… 5-0-0 

 
7. Č.j.505/17, RMM vzala na vědomí Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, které je 

vypsáno na základě návrhu na Plán opatření pro případ havárie pro polní hnojiště v obci Netín, 

Olší nad Oslavou, Blízkov, Pustina u Měřína a Měřín. RMM nemá k zahájení řízení žádných 

připomínek.   

Usnesení 10-7-17.………………………… 5-0-0 

 
8. Č.j. 558/17, RMM projednala Žádost fi REMA o poskytnutí Informací na základě zákona č. 

106/1999 o svobodném přístupu k informacím o systému sběru odpadů z obalů v městysi 

Měříně. RMM rozhodla pověřit úřad městyse poskytnutím informace žadateli.  

Usnesení 10-8-17.…………………………… 5-0-0 
 



9. Č.j. 506/2017 - RMM projednala Žádost fi Českomoravská světelná s.r.o., Klobouky u Brna, 
o poskytnutí informací o stavu veřejného osvětlení na základě zákona č. 106/1999 o 
svobodném přístupu k informacím. RMM rozhodla pověřit starostu městyse odpovědí 
žadateli. 
Usnesení 10-9-17.…………………………… 5-0-0 
 
10. Č.j.563/17 - RMM projednala návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.NM-
014330042618/001 „ Měřín, příp.parc.719/1 Bublán“ a rozhodla smlouvu uzavřít a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 
Usnesení 10-10-17 ……………….5-0-0 
 
11. Č.j. 564/17  -  RMM projednala žádost VM Rekostav, s.r.o. o vyjádření ke stavbě  „ Měřín 
příp. NN parc. 485 p. Urbánek“ a rozhodla žadateli sdělit, že se stavbou souhlasí. 
Dále RMM projednala návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení na stavbu „ Měřín příp.NN parc.485 
p.Urbánek“ a rozhodla s uzavřením smlouvy souhlasit. 
Usnesení 10-11-17 ……………….5-0-0 
 
12. Čj. 566/17 - RMM projednala Smlouvu o nájmu dopravního prostředku a marketingové 
spolupráci mezi E.ON ČR s.r.o. a městysem Měřín a rozhodla smlouvu uzavřít a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 
Usnesení 10-12-17 ……………….5-0-0 
 
13. Č.j. 574/17 RMM projednala žádost COOP družstva Velké Meziříčí o prodej pozemku p.č. 
872/2 o výměře 333m2 v k.ú. Měřín. RMM rozhodla oslovit žadatele s návrhem na případnou 
směnu pozemků. 
Usnesení 10-13-17 ……………….5-0-0 
 
14.  RMM rozhodla uzavřít Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městysem 
Měřín a Miroslavem Nedomanským (pergola u č.p.47). Záměr byl řádně zveřejněn. 
Usnesení 10-14-17 ……………….5-0-0 
 
15. Č.j. MM 567/17 - RMM projednala Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1/2017 ze dne 
23.1.2017 mezi městysem Měřín a F.R.Z. agency s.r.o. Brno. RMM rozhodla dodatek uzavřít a 
pověřuje starostu jeho podpisem. 
Usnesení 10-15-17 ……………….5-0-0 
 
16. Č.j. 568/17, RMM projednala materiál KÚ Kraje Vysočina – Novela zákona o pomoci 
v hmotné nouzi – nově vzniklé povinnosti. RMM vzala materiál na vědomí. 
Usnesení 10-16-17 ……………….5-0-0 
 
17. Č.j. MM 572/17, RMM projednala materiál Ministerstva spravedlnosti ČR o střetu zájmů. 
RMM vzala materiál na vědomí. 
Usnesení 10-17-17 ……………….5-0-0 
Zapsal: Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


