
Výpis  z jednání č.13 Rady městyse Měřína konané dne 07.08.2019 od 16.00 hodin 

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. Na základě písemného pozvání se nedostavil na jednání RMM p. … k projednání trvalého 
parkování vozidla na veřejném prostranství pod kostelem. RMM vzala na vědomí omluvu 
pana … z dnešního jednání a jeho slib, že na veřejném prostranství nebude dále parkovat. 
 

3. RMM projednala návrh nového znění těchto vyhlášek: 

• Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o stanovení systému sběru komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území MM.   

• Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území MM. 

RMM rozhodla předložit tyto vyhlášky na nejbližší jednání ZMM. 
RMM se rovněž seznámila se stavem výběru poplatků od místních podnikatelů. 
 

4. Cyklostezka Měřín - Velké Meziříčí: 
Místostarosta Ing. Pazdera seznámil RMM s průběhem schůzky představitelů obcí VM, 
Lavičky, Stránecká Zhoř a Měřín na MÚ VM v souvislosti s přípravou PD cyklostezky pro úsek 
Měřín – Velké Meziříčí.  
Bylo dohodnuto, že bude v jednotlivých obcích projednána možnost finanční spoluúčasti obcí 
Lavičky, Stránecká Zhoř a Měřín na financování PD pro územní řízení, jehož cena je odhadnuta 
na cca 1mil,-Kč.  Součástí této PD by byla tzv. vyhledávací studie. PD 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. 
RMM rozhodla předložit tento bod na nejbližší zasedání ZMM.  
 

5. RMM projednala  Dodatek č.4 ke smlouvě  s F.R.Z. agency s.r.o. Brno na vydání publikace 
o spolcích v Měříně. RMM rozhodla předložit tento bod na nejbližší jednání ZMM. 
 

6. RMM projednala a vzala na vědomí: 

• dopis z Ministerstva vnitra s informacemi o změnách kompetencí obcí prvního a 
druhého typu. 

• Informaci Ministerstva vnitra vybízející obce k opatrnému postupu při uzavírání smluv 
po telefonu. 

 

7. RMM projednala  a souhlasila s návrhem smlouvy o věcném břemeni umístění vedení NN 
v k.ú. Pavlínov na pozemcích LDO pro p. Salače. MM je účastníkem řízení jako spolupodílník 
v LDO Měřín. Návrh věcného břemene byl projednán a schválen na ZMM 17.12.2017. 
RMM pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

8. RMM  projednala cenovou nabídku fi Střechy Vysočina, s.r.o., Lavičky 118 na okapy na 
Zdravotním středisku Měřín za cenu 29.104,-Kč.RMM rozhodla požádat firmu o upřesnění 
nabídky. 
 

9. RMM projednala žádost E.ON Distribuce o koupi pozemku pod zamýšlenou trafostanicí 
v lokalitě Balinka. 



RMM rozhodla zveřejnit záměr prodeje po dodání GP. 
 

10. RMM projednala cenovou nabídku fi. Holoubek Trade, s.r.o. na 65 bm plotu za 60.611,-
Kč vč. DPH. RMM rozhodla požádat o další nabídku spočívající v nacenění betonového plotu. 
 

11. RMM projednala CN firmy Dotace snadno, s.r.o. Uherské Hradiště na management 
dotační akce „Pořízení vzduchotechniky a FVE do budovy DPS v Měříně“ za celkovou cenu 
50.000,-Kč + DPH. RMM rozhodla požádat firmu o upřesnění nabídky. 
 

12. RMM projednala a schválila aktualizované znění Smlouvy o pronájmu KD Měřín 
s přílohami vč. ceníku za poškození nebo rozbití inventáře. Účinnost smluv : od 1.9.2019. 
 

13. Č.j. …/19 RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD: 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. RMM projednala nabídku fi Studny S@K s.r.o., Polná na 80 m hluboký vrt na novém 
hřbitově na získání vody na zalévání, za cenu 193.176,50 Kč. RMM rozhodla zadat 
konkurenční nabídku. 
 

15. V návaznosti na rozhodnutí z minulé RM o zvýšení nájemného nebytových prostor na 
630,-Kč projednala a schválila RMM výši nájemného v bytech – viz příloha zápisu a to 
s účinností od 1.1.2020. 
 

16. RMM projednala způsob označování velkých kontejnerů na odpad tabulkou s druhem 
odpadu , který je přípustné do kontejnerů ukládat. Jedná se o kontejnery ve Stavebninách a 
u obou hřbitovů. RMM rozhodla pověřit úřad městyse zajištěním označení uvedených 
kontejnerů. 
 

17. RMM projednala zápis z čl.schůze LDO Měřín ze dne 25.6.2019 a Zprávu z jednání 
kontrolní komise LDO Měřín. RMM vzala tyto dokumenty na vědomí. 
 

18. RMM projednala nabídku p. Ing. Ivany Tužinské  na administraci výběrového řízení na 
akci: Vybavení školní kuchyně za cenu 30.000,-Kč. 
RMM rozhodla pověřit starostu podpisem Příkazní smlouvy. 
 

19. RMM projednala nabídku p. Ing. Ivany Tužinské  na administraci výběrového řízení na 
akci: Modernizace  školní kuchyně za cenu 22.000,-Kč. 
RMM rozhodla pověřit starostu podpisem Příkazní smlouvy. 
 

20. RMM projednala nabídku p. Musila z Hrušovan nad Jevišovkou na prořez 16 stromů na 
náměstí a provedení bezpečnostních vazeb mezi větvemi za cenu 78.263,-Kč. 
RMM rozhodla zadat konkurenční nabídku. 
 

Objednávky KD :  

2019-12-14 p. …., Geršov, oslava 

2020-09-12 p……, Geršov, svatba 

2020-08-08 p……, V.Mez., oslava 

2020-22-08 Svatba , ……., Trnava 

2020-06-20 Svatba, …….., Bory 



21. RMM projednala Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: Městys Měřín 
- Modernizace kuchyně ZŠ. Byly osloveny 3 firmy, Atika s.r.o. se omluvila z důvodu vytížených 
kapacit. Došly dvě nabídky: 
1) Building Centrum.s.r.o………..3.399.616,-Kč. 
2) Stylstav s.r.o., Křižanov ………3.209.767 ,-Kč. 
RMM schválila uzavření Smlouvy s firmou Stylstav, která zaslala nejnižší nabídku a pověřila 
starostu podpisem smlouvy. 
 

22. RMM projednala dopis od fi AGRO-Měřín, a.s. „Žádost o součinnost při ochraně 
zemědělských pozemků“, ve kterém AGRO-Měřín žádá o zveřejnění výzvy spočívající v tom, 
aby občané nevstupovali a nejezdili na oseté a osázené pozemky a používali pouze polní cesty 
a jiné komunikace. RMM rozhodla zveřejnit tento dopis na úřední desce a sdělit AGRU, a.s., 
že může navrhnout článek do nejbližšího Měřínského zpravodaje. 
 

23. RMM určila výběrovou komisi na stavbu „Vybavení 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. 
Otevírání obálek proběhne elektronicky ve středu 28.8.2019 v 10.00 hodin. 
 

24. RMM projednala a schválila Příkazní smlouvu mezi městysem Měřín a firmou ROBOTKA 
TZB, s.r.o, Měřín na provedení technického dozoru stavebníka na stavbě : „Městys Měřín – 
Modernizace kuchyně ZŠ“ za cenu 39.800,-Kč bez DPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


