
Výpis  z jednání č. 14 Rady městyse Měřína konané dne 28.08.2019  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala nabídky na projektovou dokumentaci na akci „Přístavba, nástavba a 
stavební úpravy kapacity Mateřské školy Měřín“. Nabídku předložili: 
1) Ing. Jakub Hanák – 220.000,-Kč (není plátce DPH) 
2) Ing. David Urbánek – 163.350,-Kč vč. DPH 
3) Ing. Pavel Konvalinka – 210.000,-Kč (není plátce DPH) 
RMM rozhodla doporučit ZMM vybrat uchazeče s nejnižší cenovou nabídkou za cenu 
163.350,-Kč včetně DPH. 
 

3. RMM schválila podání žádosti na VPP pro 2 pracovníky- 1 na plný a  1 na zkrácený úvazek 
s nástupem 1.10.2019 do 30.11.2019. 
 

4. RMM projednala 2 návrhy Smluv  mezi MM a Krajem Vysočina opravňujících provést stavbu 
chodníků na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina na ulici Brněnská a Blízkovská. Po 
zaměření stavby po jejím skončení bude jednáno o odkoupení pozemků pod chodníky do 
vlastnictví MM. RMM rozhodla předložit návrhy smluv ZMM.  
 

5. RMM projednala nabídku projektových prací od Ing. Pohanky z Nového Veselí   na dvě 
akce: 

• Městys Měřín-stavební úpravy chodníku podél silnice II/602 

•  Městys Měřín-stavební úpravy chodníku podél silnice III/35433 
Nabízena je vytvoření kompletní dokumentace pro DUR,DSP i dokumentaci pro realizaci vč. 
výkazu výměr a pro výběr zhotovitele. Dále je součástí nabídky také inženýrská činnost, vše 
za 145.000,-Kč + 21%DPH.  
Odhad celkové investice je dle Ing. Pohanky 3 mil Kč. Tento výdaj je uznatelný z hlediska 
dotačních pravidel. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 
 

6. RMM projednala návrh Příkazní smlouvy předložený Ing. Ivanou Tužinskou  
na projekty 

• Městys Měřín-stavební úpravy chodníku podél silnice II/602 

•  Městys Měřín-stavební úpravy chodníku podél silnice III/35433 
Předmětem Smlouvy je  

• podání žádosti o příspěvek…….20.000,-Kč 

• administrace výběrového řízení………………..26.000,-Kč 

•  administrace projektu v průběhu akce včetně závěrečné zprávy, 3% z dotace min  
28.000,-Kč.  

Tento výdaj je uznatelný z hlediska dotačních pravidel SFDI. RMM rozhodla nabídku přijmout 
a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.   
 

7. RMM projednala návrh Dodatku č.1 mezi MM a E.ON ke Smlouvě o nájmu pozemku pod 
nabíjecí stanicí na elektromobily před ZŠ Měřín, ve kterém se upřesňuje termín začátku doby 
nájmu. Nájemní doba zůstává 10 roků. 
RMM rozhodla návrh přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 



8. RMM  projednala Návrh Smlouvy mezi MM a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, ve 
které uděluje MM souhlas Svazu vodovodu a kanalizací Žďársko se stavbou vodovodu a 
splaškové kanalizace nutných pro výstavba RD v lokalitě Měřín-Pustina. 
RMM rozhodla návrh přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

9. RMM projednala  návrh Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení mezi MM a GasNet, s.r.o.  
na akci Balinka IV.etapa.  GasNet navrhuje platit roční nájemné 8.301,-Kč/ rok. 
RMM rozhodla vyvěsit záměr pronájmu. 
 

10. RMM projednala žádost p. ….. o přijetí do pracovního poměru. 
RMM rozhodla oznámit žadatelce, že v současné době není žádné místo volné.  
 

11. RMM projednala upřesněnou cenovou nabídku firmy Dotace snadno, s.r.o., Uherské 
Hradiště na management dotační akce „Pořízení FVE do budovy DPS v Měříně“. Původní 
nabídka byla za celkovou cenu 50.000,-Kč + DPH. 
Nová nabídka obsahuje upřesnění ceny za jednotlivé organizační akce.  
Celková cena zůstává s tím, že navíc obsahuje i administraci po celou dobu udržitelnosti 
projektu. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

12. RMM projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem 
Vysočina a MM o právu MM položit vedení NN na pozemky Kraje Vysočina na akci  
„Měřín-veřejné osvětlení nový hřbitov“. 
RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

13. RMM projednala žádost KÚ kraje Vysočina o vyvěšení veřejné vyhlášky s oznámením o 
veřejném projednání návrhu Aktualizace zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, které se 
bude konat 16.9.2019 v budově KÚ. Vyhláška byla zveřejněna 13.8.2019. 
 

14. RMM vzala na vědomí oznámení z Kraje Vysočina že projekt: Transformace Domova 
Kamélie Křižanov byl doporučen k financování. Pro MM to znamená, že Kraj využije Smlouvu 
o smlouvě budoucí na nákup pozemků v lokalitě Balinka IV. RMM dále rozhodla předložit 
návrh kupní smlouvy na schválení ZMM s doporučujícím stanoviskem. 
 

15. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objednávky KD :  

2019-11-16 SDH Měřín, koncert KERN 

2019-11-30 Poslední leč – MS Strž Měřín 

2019-12-30 SHD Měřín, Zábava, hraje 
Marco Polo 

2020-05-02 p…..VM, oslava 

2020-05-16 p….., D.Heřmanice, svatba   

2020-07-25 p….., VM, svatba 

2019-11-22 p. Homola, Slavnosti vína 

2020-10-03 p……, Černá, oslava 

2020-12-18 Agrocentrum SZ, večírek 

  



 
16. RMM projednala písemné oznámení o nedodržování nočního klidu v okolí „Hospody baru 
Pod Lipkami“. RMM vzala na vědomí informaci starosty městyse o tom, že upozornil 
provozovatele na pravidla dodržování nočního klidu s tím, že ze strany provozovatele bude 
přijata náprava. RMM rozhodla současně vyzvat provozovatele k odstranění letní zahrádky, 
která se nachází na chodníku a pozemku městyse. 
 

17.RMM se seznámila s dopisem z Ministerstva vnitra, Gen ředitelství Hasičského 
záchranného sboru, ve kterém nabízí informační letáky s BEZPEČNOSTNÍM DESATERTEM ke 
zvýšení informovanosti občanů o prevenci vzniku požárů v domácnostech. 
RMM rozhodla uveřejnit upozornění ve zpravodaji. 
 

18.RMM  projednala předložený GP, který nechala zhotovit E.ON Distribuce na koupi 
pozemku pod zamýšlenou trafostanicí v lokalitě Balinka. RMM rozhodla zveřejnit záměr 
prodeje a poté postoupit žádost ZMM s doporučujícím stanoviskem. 
 

19 RMM projednala žádost …  o koupi části obecního pozemku p.č. 187/2 a 1311/1 v k.ú 
Měřín. Jedná se o část podél odvodňovacího kanálu, který sousedí s jejich pozemkem na 
stavbu RD v lokalitě Balinka III. RMM rozhodla sdělit žadatelům, aby nechali zhotovit GP. 
 

20. RMM projednala nabídku ..na položení nového PVC linolea v prostoru Čekárny 
zdravotního střediska za cenu 43.610,-Kč včetně DPH. Jedná se o stržení starého PVC, 
vyrovnání stěrkou, nalepení nového PVC a renovaci prahů.  
RMM rozhodla nabídku přijmout. 
 

21. RMM schválila návrh rozpočtového opatření č. 4/2019/1RM ze dne 28.8.2019.  
 

22. RMM  projednala upřesněnou cenovou nabídku firmy Střechy Vysočina, s.r.o., Lavičky 118 
na okapy na Zdravotním středisku Měřín za cenu 29.104,-Kč.  RMM rozhodla tuto nabídku 
přijmout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
        



 


