
Výpis  z jednání č. 15 Rady městyse Měřína konané dne 25.09.2019  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala návrh dodatku ke smlouvě o dílo č. 1/2017 s firmou F.R.Z. agency s.r.o., 
kterým se prodlužuje termín plnění a převzetí díla (publikace o městysi) do 10.11.2020. RMM 
rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu s podpisem dodatku. 
 

3. RMM projednala nabídku na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby 
na akci: „Venkovní úpravy vč. parkoviště Mateřské školy“ předloženou p. Ing. Davidem 
Urbánkem za cenu 84.700,-Kč včetně DPH. PD bude řešit situaci v souvislosti s přístavbou MŠ 
a vypořádáním okolních pozemků a příjezdů k nim. 
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 
4. RMM projednala  dopis od … se žádostí o úpravu provozu na komunikaci vedle jejich RD. 
Komunikace (tzv: Zabránka) se stane průjezdnou po realizaci výstavby RD Balinka IV. etapa.  
RMM rozhodla pověřit starostu odpovědí žadateli. 
 

5. RMM vzala na vědomí rozhodnutí Státního pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, ve 
kterém SPÚ schvaluje komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pavlínov.  
 

6. RMM projednala návrh změny pachtovní smlouvy mezi MM a AGRO-Měřín,a.s.  o snížení 
propachtované plochy p.č.433 o 128m2, které MM prodal p…. . 
RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem. 
 

7.RMM projednala doručený geometrický plán na vypořádání majetkových poměrů u 
pozemků parc.č. 1258, 1261, 1195 a 1201/1 vše v k.ú. Měřín, p… . 
RMM rozhodla zveřejnit záměr směny  pozemků. 
 

8. RMM  projednala žádost p. Holého z Českých Budějovic o provozování pouťových atrakcí 
na Měřínské pouti 2020. 
RMM rozhodla vzít žádost na vědomí, s tím že bude rozhodnuto v jarních měsících roku 2020.  
 

9. RMM na základě zveřejněného záměru pronájmu souhlasit s návrhem Smlouvy o nájmu 
plynárenského zařízení mezi MM a GasNet, s.r.o.  na akci Balinka IV.etapa,  za roční nájemné 
8.301,-Kč navržené GasNet,s.r.o.RMM rozhodla pověřit starostu podpisem nájemní smlouvy. 
 

10.RMM projednala žádost p. .. o místo uklízečky . RMM rozhodla do budoucna změnit 
pracovní místo uklízečky na pracovní místo uklízečky, dělník čištění obce s pracovním 
úvazkem 8 h.  
 

11. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD: 

Objednávky KD :  

2019-10-25 ZŠ Měřín, divadlo Údif 

2019-12-06 ZŠ Měřín, divadlo Líný Kuba 

2020-07-18 …, Měřín, oslava 

2020-10-10 …,VM, oslava 

2020-05-09 …, Měřín 



 
 

12. RMM projednala  oznámení p. Tužinské, že bodové hodnocení akce Chodník Brněnská ul. 
a Blízkovská ul. nesplňuje podmínky dotace.  RMM projednala nabídku na audit bezpečnosti 
dopravy od p. Seinera za 21.780,-Kč, který by měl zvýšit bodové hodnocení akce. 
RMM rozhodla nabídku p. Seinera přijmout.  
 

13. RMM projednala a vzala na vědomí zprávu Ing. Pazdery o stavu zajištění Adventních akcí 
2019: 

• 1.12. neděle: rozsvěcení stromečků, vystoupení pěvec. souboru dětí + živá hudba, 
náměstí, stánky s občerstvením u vchodu do COOP, 

• 8.12. neděle: Řemeslné Vánoční trhy- statek č.p. 15 + plochy před vjezdy z Otínské a 
Brněnské ul.,  

• 14.12. sobota: Adventní koncert ŠUM- kostel 

• 15.12. neděle: Hradišťan@Jiří Pavlica- KD 
 

14. RMM projednala  nabídku na zřízení úsekového měření rychlosti přes Městys Měřín. 
RMM rozhodla nabídku předložit ZMM.  
 

15. RMM potvrzuje, že do datové schránky MM byly doručeny firmou AGR GASTRO a.s. 
dokumenty, které byly vyžádány v souvislosti s akcí ‚Vybavení školní kuchyně“. RMM dále 
rozhodla pověřit starostu podpisem smlouvy s vybraným uchazečem. 
 

16. RMM obdržela návrh dohody o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 
k podnikání od .. ke dni 30.9.2019. RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu 
jeho podpisem. 
 

17. RMM projednala nabídku společnosti E-ON na dodávku el. energie za období 2020-2021 
ze dne 25.9.2019. Po zvážení konkurenčních nabídek, vyhodnotila nabídku jako 
nejvýhodnější a rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu popisem smlouvy. 
 

18. RMM projednala návrh dohody o zvýšení pachtovného ze strany společnosti AGRO-
Měřín, a.s., kterým se zvyšuje pachtovné za období roku 2019 o 1.000,-Kč za 1 ha 
propachtované plochy. RMM rozhodla s dohodou souhlasit a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
 

19. RMM vzala na vědomí žádost p. .. o pronájem bytu nacházejícího se v půdním prostoru 
radnice. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že v současnosti je tento byt pronajat. 
 

20. RMM vzala na vědomí informaci firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. o změně 
podmínek odběru papírových obalů od 1.10.2019. Firma od tohoto data přestává vykupovat 
tento druh odpadu a bude jej nadále pouze bezplatně odvážet. RMM rozhodla pověřit úřad 
městyse prověřením smluvní dokumentace a prověřením situace na trhu. 
 

21. RMM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy Presbeton na dodání materiálu na 
oplocení mezi městysem Měřín čp.106 a č.p.107. 
 
 

2020-09-05 …, Měřín 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
        

 


