
Výpis z jednání č. 15 Rady městyse Měřína konané dne 12.12.2018 od 15.00 hodin 

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 
2. RMM rozhodla o stanovení místa, dne a doby svatebních obřadů: 

• místo: Obřadní síň Městyse Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín 

• začátek obřadu: 9.00-13.00 

• den: sobota 
Obřady konané mimo toto rozhodnutí budou zpoplatněny. 

 
3. RMM projednala Dodatekč.2 ke smlouvě  se ZDAR, a.s., Žďár nad Sázavou o prodloužení 
závazku veřejné služby na zajištění dopravní obslužnosti, ve kterém se stanovuje pevná cena  
37,33 Kč/ujetý km a prodloužení termínu platnosti smlouvy do 31.12.2019. RMM pověřila 
starostu podpisem.  
 
4.a. RMM projednala návrh Dodatku č. 5  Nájemní smlouvy mezi MM a LDO Měřín, družstvo, 
o změně nájemného z 50% v roce 2018 na 10% v roce 2019 z tržeb za prodané dříví s platností 
od 1.1.2019.  
RMM rozhodla předložit návrh Dodatku na jednání ZMM.  
 
4.b.  RMM vzala na vědomí Zápis ze členské schůze LDO konané 27.11.2018. 
 

5.  RMM projednala návrh Smlouvy o správě lesních pozemků patřících MM mezi MM a LDO 
Měřín, družstvo a rozhodla předložit návrh smlouvy na jednání ZMM. 
 

6. RMM projednala a schválila Spisový a skartační řád MM  s platností od 1.1.2019. 
 

7. RMM projednala nabídku MetalPro Vysočina s.r.o. na opravu bran na novém hřbitově  . 
RMM rozhodla předložit nabídku na jednání ZMM.   
 

8. RMM projednala Dodatek č.1 k příkazní smlouvě  o poskytování služeb pověřence GDPR, 
předložený Mgr. Lubošem Klimentem, který městys Měřín zastupuje jako pověřenec GDPR. V 
dodatku se konstatuje, že předmětem smlouvy není poskytování právních služeb a že 
pověřenec uzavřel pojistku na výkon této služby ve výši 1. mil. Kč. 
RMM rozhodla s dodatkem souhlasit a pověřuje starostu podpisem dodatku. 
 

9. RMM schválila nákup věcných dárečků pro děti, které vystupovaly na Vánočních koncertech 
ŠUM Měřín . 
 
10. bod vynechán 
 
11. RMM projednala žádost obyvatel ul. Poštovní o vybudování veřejného osvětlení na konci 
této ulice směrem k D1.  
RMM rozhodla provést místní šetření. 
 
12. RMM projednala žádost Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. o příspěvek 
na činnost. Z důvodu GDPR nechtějí poskytnout info, zda poskytují službu někomu z Měřína. 
RMM rozhodla příspěvek neposkytnout. 



 
13. RMM projednala vyjádření advokátní kanceláře zastupující fi. APULACH, s.r.o. k požadavku 
MM na zaplacení daru ve výši 100.000,-Kč, který byl slíben v nájemní smlouvě mezi APULACH 
a MM na 2018.  MM tento závazek několikrát písemně urgoval. ZMM na svém zasedání 
10.9.2018 neschválilo žádost APULACH o prominutí této dlužné částky.   
Dle vyjádření této AK není tento slib podle zákonů ČR vymahatelný a Apulach, s.r.o. nechce 
tento dar poskytnout.  
RMM rozhodla požádat právničku Mgr. Sklenářovou o stanovisko k této záležitosti. 
 


