
Výpis z jednání č.15 Rady městyse Měřína konané dne 11.10.2017 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   
 
2. Chata ve vlastnictví městyse Měřína v Lalůvkách, k.ú. Velké Meziříčí: 
RMM projednala žádost ….,  o pronájem chaty ve vlastnictví MM v lokalitě Lalůvky na základě 
zveřejněného záměru pronájmu. 
RMM rozhodla chatu pronajmout za celkovou cenu 3.000,-Kč na dobu určitou do 31.12.2018.  
 
3. RMM projednala opakovanou stížnost …, na zápach, který do jejího bytu vstupuje 
z odtahové šachty sousedního bytu, který je rovněž ve vlastnictví MM. 
RMM rozhodla objednat technickou prohlídku odborné instalatérské firmy. 
 
4. Č.j. 803/17, RMM  projednala žádost o koupi části pozemku p.č.33/1 (cca 175 m2) 
v k.ú.Měřín, předloženou ….. Jedná se o nádvoří jejich nemovitosti na ulici Ve Vrbí. RMM 
rozhodla navrhnout žadatelům směnu pozemku parc.č. 33/1 za část pozemku parc.č. 45 v k.ú. 
Měřín.  
 
5. Č.j 810/17, RMM projednala žádost o výměnu nefunkčního sporáku z roku 1998 v obecním 
bytě na Náměstí 96.  RMM souhlasí v s výměnou za nový sporák .. 
 
6. Č.j. 808/17, RMM projednala návrh SoD č.2017/7 na studii proveditelnosti a podání žádosti 
o dotaci na akci: „Městys Měřín, dopravní terminál “ předložený Ing. Ivanou Tužinskou, Jihlava 
za ceny: 

• Zpracování studie ……………………………………58.000,-Kč  

• Podání žádosti o dotaci včetně příloh…….. 30.000,-Kč 

• administrace v průběhu hodnocení…………..4.000,-Kč 
Z výše uvedené částky je v případě úspěchu žádosti 90% uznatelných nákladů hrazeno 
z dotace. 
RMM rozhodla smlouvu o dílo uzavřít a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
7) Č.j. 809/17, RMM  projednala nabídku E.ON Energie na vybudování rychlonabíjecí stanice 
na dobíjení elektromobilů na parkovišti před ZŠ. Celou investici by hradil žadatel, MM by pouze 
pronajmul 2 parkovací místa, za která by dostával nájem 6.000,-Kč/rok.  Městys Měřín by byl 
zařazen do seznamu rychlonabíjecích stanic a tím by byl zviditelněn v rámci globálního 
projektu rychlonabíjecích stanic.  
E.ON požaduje podpis Souhlasu vlastníka s připojením odběrného místa.  
RMM rozhodla  pověřit starostu podpisem tohoto Souhlasu. 
 
8) RMM projednala Přílohu k nařízení vlády o Výši odměn uvolněných a neuvolněných členů 
zastupitelstev a rozhodla předložit tento materiál ZMM poté, co právní předpis vstoupí 
v platnost.  
 



9) Č.j. 813/17, RMM projednala nabídku p. Ing. Miroslava Vávry, Žďár nad Sázavou,  na výkon 
inženýrské činnosti na akci: „ Měřín, lokalita Balinka-III.etapa, Inženýrské sítě a komunikace 
pro výstavbu RD“ za cenu 62.000,-Kč. 
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 
10) RMM  projednala Protokol o výsledku kontroly plnění podmínek stanovených pro 
registraci poskytovatele sociálních služeb. Kontrola byla provedena od KÚ JI dne 4.10.2017. 
Výsledek kontroly: Bez nedostatků, nebyla uložena žádná nápravná opatření. 
Bylo sděleno pouze několik doporučení. 
RMM pověřila místostarostu zapracovat tato doporučení do dokumentů městyse Měřína. 
RMM děkuji všem zaměstnancům za dobrou práci, jejíž výsledkem bylo kladné hodnocení od 
KÚ Vysočina. 
 
11) Č.j. 821/17, RMM  projednala žádost KÚ Vysočina o stanovisko k připravovanému systému 
veřejné dopravy a zajištění spojů ze strany obcí. MM se týká pouze 1 spoj. 
RMM rozhodla s žádostí souhlasit, vyjádřit kladné stanovisko a pověřuje starostu odpovědí. 
 
12) RMM projednala žádosti o pronájem KD: 
2017-10.28, Dolovná, Rybáři Měřín 
2017-12-25, Štěpánská zábava, Rybáři Měřín 
2017-11-03, oslava, … 
2017-11-05, divadlo, JEDNOTA OREL Měřín 
2017-11-25, svatba, … 
2017-11-11, Poslední leč, MS“Strž“, Měřín 
2018-08-04, svatba, … 
RMM rozhodla s žádostmi na pronájem souhlasit. 
 
13) Č.j.806/17, RMM projednal nabídku nakladatelství IV-Nakladatelství s.r.o.,Praha na inzerci 
v příručce“ První pomoc není věda“. RMM rozhodla nabídku nepřijmout.  
 
14) Č.j. 827/17, RMM rozhodla uzavřít smlouvu na rezervaci nemovitosti s firmou REDOT, s.r.o. 
na rezervaci nemovitosti pozemku parc.č. 3035 v katastrálním území Měřín. 
 
15) Č.j. 828/17 RMM vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace na místa pasivního 
odpočinku v rámci akce „Naučná stezka Měřín“.  
 
16) Č.j. 829/17 RMM vzala na vědomí souhlas VAS s rekonstrukcí autobusové zastávky u 
Pustiny ve směru na Jihlavu z důvodu stávajících inženýrských sítí pod prostorem autobusové 
zastávky. 
 
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


