
Výpis  z jednání č.12 Rady městyse Měřína konané dne 17.7.2019 od 16.00 hodin 

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM  na základě rozhodnutí RMM ze dne 16.6.2019 byla pozvána … na projednání její 
žádosti na koupi pozemku p.č.82/2  (109m2) v k.ú. Pustina (vedle hřiště), který dlouhodobě 
užívá.  RMM provedla místní šetření. RMM požaduje rozdělení pozemku na dvě části, z nichž 
jedna bude sloužit jako příjezdová komunikace a zůstane v majetku městyse Měřín, na 
druhou bude zveřejněn záměr prodeje. RMM rozhodla zadat zpracování GP. 
 

3. RMM vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Min. živ. prostředí na akci 
“Instalace FVE na střechu budovy DPS v Měříně“ ve výši 248 836,-Kč. 
Celkový rozpočet akce je 622 091,-Kč, takže spoluúčast MM bude 373 254,-Kč. 
 

4. RMM  projednala Revizní zprávu o stavu Dětského hřiště, kterou vypracoval revizní technik 
p. Doležal Marek, Brno, ze které vyplývá, že jsou atrakce v provozuschopném stavu, ale je 
třeba opravit drobné závady. RMM rozhodla poptat opravu odbornou firmou. 
 

5. RMM projednala návrh Smlouvy na prodej pozemků na základě  žádosti …. o odprodej části 
pozemku a to p.č. 433/3 (72m2) a p.č. 433/2 ( 56m2) vše v k.ú. Pustina u Měřína. 
RMM pověřila p. Mgr. Matějíčka kontrolou předloženého návrhu Smlouvy. 
 

6. RMM vzala na vědomí Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 53.055,-Kč od Kraje Vysočina 
z fondu Vysočiny v programu Bezpečná silnice 2019.   
 

7. RMM vzala na vědomí Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 250.000,-Kč od Kraje Vysočina 
FV02726,0007 na projekt „Rozvoj síťové infrastruktury v Měříně“.   
 

8. Č.j. 547/19 RMM  projednala žádost Spolku MyNe Měřín,z.s. 

• Žádost o povolení kulturní akce Rozjezd  fest Měřín dne 13.6.2020 v době od 14:00 do 
24:00 ve sportovním areálu na fotbalovém hřišti. 

RMM rozhodla této žádosti vyhovět. 
 

9. RMM telefonicky projednala s …, situaci ohledně jeho volně pobíhajících psů, kteří mu 
několikrát utekli a volně pobíhali po Měříně. Psi jsou nebezpeční pro obyvatele Měřína a 
ohrožují a poškozují jejich majetek a záležitost již byla šetřena Policií ČR. P. …přislíbil zjednání 
nápravy s tím, že psy zabezpečí tak, aby již dále nemohli volně pobíhat. RMM rozhodla pozvat 
p. … na příští zasedání RMM. 
 

10. RMM projednala pozvánku na pracovní schůzku v kanceláři starosty VM v souvislosti 
s přípravou veřejné zakázky na zpracování technické (tzv. vyhledávací) studie cyklostezky pro 
úsek Měřín – Velké Meziříčí.  
Cílem schůzky bude projednat možnost finanční spoluúčasti obcí Lavičky, Stránecká Zhoř a 
Měřín na financování této studie, jejíž cena je (podle zatím jedné obdržené nabídky) 
odhadnuta na 400.000,-Kč. Studie by se soutěžila.  
Finanční spoluúčast dotčených obcí by byla vstřícným krokem a mohla by být startovacím 
momentem pro rozhodnutí Zastupitelstva VM o financování této akce. 
Termín schůzky ve VM 29.7.2019 v 15:00 hod. Zastupitelstvo VM zasedá 10.9.2019. 
RMM rozhodla pověřit starostu a místostarostu účastí na jednání.  



 

11. RMM projednala tabulku, předloženou účtárnou o výši nákladů na energie a nájmů, které 
platí jednotliví nájemníci za nebytové prostory v obecních budovách.  
RMM rozhodla s účinností od 1.1.2020 zvýšit nájemné v nebytových prostorách bez rozdílu 
užitné plochy na částku 630,-Kč/m2/rok.  
 

12.  RMM projednala parkování kamionů a traktoru …. na parkovišti u kostela. 
RMM rozhodla požádat příslušný dopravní úřad o umístění dopravních značek a pozvat p. … 
na příští zasedání RMM. 
 

13.  RMM rozhodla poptat 2 návrhy studie areálu hřiště na Balince od Aneta Hnízdilové a Soni 
Necidové.  
 

14. RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD: 
 
 
 
 

15. RMM projednala oznámení MÚ VM, odbor dopravy o zahájení řízení o povolení úplné 
uzavírky silnice Měřín-Otín mezi odbočkou na Zarybník až po hřbitov ve dnech   29.7.-
1.9.2019 z důvodu opravy  této silnice. 
RMM rozhodla podat k záměru připomínku, kterou bude požádáno o provedení opravy 
Otínské ulice před plánovanou opravou navrhované objízdné trasy přes Pustinu. 
 

16. RMM projednala žádost E.ON Česká republika, s.r.o. o souhlas  s uzavřením smlouvy o 
podnájmu s firmou E.ON Energie, s.r.o., na pozemek na dvě parkovací stání a pozemek pod 
dobíjecí  stanicí na el. automobily, který je u parkoviště před ZŚ a který má pronajatý od MM. 
RMM rozhodla s žádostí souhlasit. 
 

17. RMM rozhodla vypsat výběrové řízení na stavbu „ Modernizace kuchyně ZŠ Měřín“, 
z důvodu poskytnutí dotace z Ministerstva financí.  Pověřuje paní Tužinskou přípravou 
zadávací dokumentace a provedením výběrového řízení. RMM rozhodla obeslat tři firmy – 
Building Velké Meziříčí, Stylstav Křižanov, Atika Lysý. 
Dále stanovila termín otevírání obálek na středu 7.8. 2019 od 10,00 hod. 
 

18. RMM určila výběrovou komisi na stavbu Modernizace kuchyně ZŠ Měřín ve složení: 
Předseda:  Ing. Jiří Servít 
Členové:  Ing. Jaroslav Pazdera, člen stavebního výboru 
Náhradníci: Roman Hnízdil, Mgr. Petr Matějíček, člen stavebního výboru. 
 

19. RMM rozhodla vypsat výběrové řízení na vybavení kuchyně ZŠ Měřín. Pověřuje paní 
Tužinskou přípravou zadávací dokumentace a provedením výběrového řízení dle zákona o 
veřejných zakázkách. 
 

Objednávky KD :  

2019-10-11 p. …., Měřín-svatba 

  


