
Výpis z jednání č. 14 Rady městyse Měřína konané dne 28.11.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM  provedla místní šetření na základě  žádosti p. … o opravu plotu mezi jeho 
pozemkem a p.č. 476,  ve vlastnictví městyse Měřín. 
RMM rozhodla uvažovanou opravu plotu zařadit do rozpočtu roku 2019. 
 

3. RMM projednala a schválila žádost o umístění směrovky pro restauraci a penzion U 
Kohouta na sloupu veřejného osvětlení. 
 

4. RMM vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva práce a soc. věcí o poskytnutí dotace na 
realizaci projektu „Za rozkvetlý Měřín se zaměstnanými občany“ na jedno pracovní místo od 
18.6.2018 do 18.6.2021 v částce 1.152 383 ,-Kč, což je 95% způsobilých výdajů.  Příspěvek 
MM je 5% ze způsobilých výdajů, což je 60.651,-Kč. 
 

5. Starosta seznámil členy RMM s povinností přiznání majetku členů Rady MM dle platných 
zákonů. 
 

6. RMM projednala žádost p…– MŠ Měřín o schválení odměny pro ředitelku MŠ Měřín. 
RMM  rozhodla s žádostí souhlasit. 
 

7. RMM rozhodla na základě žádosti současných nájemců … zveřejnit záměr pronájmu obecní 
chaty v Lalůvkách na období od 1.1.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Manželé … zajistí po dohodě s místostarostou opravu svodů na této chatě po předchozím 
odsouhlasení nákladů, které bude platit MM.  
 

8. RMM  projednala Dodatek č.10 ke Smlouvě o jiných pracích a výkonech s Technickými 
službami VM s přiložených Ceníkem na 2019 na odvoz a ukládání odpadků. 
RMM rozhodla s dodatkem souhlasit a pověřuje starostu podpisem. 
 

9. RMM rozhodla souhlasit se Žádostí, kterou předložil spolek Rybníkáři a přátelé, z.s. 
s uzavírkou silnice a zvláštní užívání silnice II/349 a žádosti o stanovení přechodného 
dopravního značení v rámci uzavírky silnice a vyznačení objízdné trasy u příležitosti konání 
tradičního Živého Betlému dne 24.12.2018.  
RMM dále schválila žádost spolku Rybníčkáři a přátelé z.s. o bezplatný pronájem pozemku 
p.č. 1219/1 v k.ú. Měřín od 16. do 30.12. z důvodu konání Měřínského živého betlému  a 
souhlasila s vyvěšením poutače na Měřínský živý betlém mezi stromy nad kašnou na 
náměstí. 
 

10. RMM projednala došlé žádosti o nájem KD:  

Objednávky KD   

24.02.2019 Kolping – dětské šibřinky 

30.03.2019 Bleší trh 

21.09.2019 Rybáři – M. Donutil 

12.10.2019 Rybáři – Dolovná 

26.12.2019 Rybáři – Štěpánská zábava 

21.06.2019 TJ Jiskra – tan. zábava – pouť 



20.12.2019 Agrocentrum ZS – školení   

21.12.2019 Lisovna plastů - školení 

RMM rozhodla s nájmy souhlasit.  
 

11. RMM projednala žádost p. …, o řešení nadměrné prašnosti u jeho pozemku z plochy 
určené pro výstavbu RD v rámci Balinka III. etapa  a Balinka IV. etapa. RMM provedla místní 
šetření a rozhodla seznámit stěžovatele s termínem ukončení prací na ulici Zabrána. 
 

12. RMM projednala a schválila předložený návrh na uzavření Smlouvy o věcném břemeni  na 
položení kabelů a příslušenství na akci:“ Měřín,p.č.442, nová TS Náměstí.“ 
RMM pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

13. RMM projednala a schválila Smlouvu o veřejných službách č.47/2019 s ICOM Jihlava o 
provozování linek autobus dopravy na 2019 a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

14. RMM schválila Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti výpočetní techniky – 
zpracování osobních údajů s fi Bohuslav Ludvík-PROLOG, Velké Meziříčí a pověřila starostu 
podpisem. 
 

15. RMM schválila Smlouvu o věcném břemeni s EO.N.Distribuce,a.s. o položení kabelu na 
okraj obecní cesty v ulici Růžová na přípojku el. pro p…. podle přiloženého GP. RMM pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
 

16. RMM projednala žádost manželů … k předložené PD na stavbu RD v lokalitě Balinka. 
RMM nemá k PD připomínky. 
 

17. RMM provedla místní šetření na základě žádosti nájemce kadeřnictví v budově radnice o  
snížení stropu a zateplení skladu a WC v této provozovně na náklady MM. 
RMM rozhodla opravu realizovat. 
 

18. RMM projednala žádost p. … o propachtování pozemků mezi MM a Pustinou o výměře 
2,4 ha za cenu 2.500,-Kč/ha s výpovědní lhůtou 2 měsíce. 
RMM rozhodla zveřejnit záměr pachtu pozemků.  
 

19. RMM projednala žádost p. MDDr.Lenky Bencové, současné provozovatelky zubní 
ordinace v Měříně o odkup 10 roků staré stomatologické soupravy, jejíž vlastníkem je stále 
Městys Měřín. Provozovatelka si hradí sama náklady na opravy a nemůže je zaúčtovat do 
nákladů ordinace, protože souprava není vedená v jejím majetku.  
RMM rozhodla předložit její žádost na ZMM.   
 

20. RMM schválila Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
na akci „ Měřín, p.č. 1311, lok. Balinka IV., 8x RD“ mezi městysem Měřín a E.ON Distribuce 
a.s. České Budějovice a pověřila starostu podpisem. 
 

21. RMM schválila znění anketního lístku pro občany Měřína a Pustiny. 
 

22. RMM vzala na vědomí žádost p. … – pouť 2019 s tím, že žadateli bude sděleno, že záměr 
pronájmu bude zveřejněn v roce 2019. 
 

23. RMM  jmenovala s účinností od 1.12. 2018 Kulturní komisi městyse Měřín ve složení:  



p. Jana Kožená, Mgr. Lenka Kuhtreiberová, Lukáš Pól a Marek Dvořák. 

24. RMM projednala žádost MRS o skácení modřínů u Nového rybníka. RMM rozhodla 
požádat úřad městyse o skácení modřínů. 
 
 
 


