
Výpis z jednání č. 16 Rady městyse Měřína konané dne 16.10.2019  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 
2. RMM projednala návrh p… na prodej stodoly a pozemku pod ním na p.č.1353/2 u 
Nového rybníka uprostřed pozemku ve vlastnictví MM za cenu 100.000,-Kč. 
Tato nabídka nebyla na ZMM 27.2.2019 schválena. 
RMM rozhodla sdělit tazateli, že platí usnesení zastupitelstva č. ZMM 1/2019 IV.1. 
 
3. RMM vzala na vědomí protokol o kontrole č.717/19/784 od OSSZ na odvody zdravotního 
a důchodového pojištění a jiných odvodů. Závěr kontroly: nebyla shledány nedostatky. 
RMM vyslovuje pochvalu p. Ing. Daně Černé a DiS. Janě Klímové za odvedenou práci. 
 
4. RMM projednala žádost p. Jany Janů o schválení odměny pro ředitelku MŠ – částečné 
vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků. 
RMM rozhodla odměnu schválit.  
 
5.RMM projednala žádost organizátorů Měřínského crossu a Večerního volejbalového 
turnaje o zaplacení běžeckých čísel s logem Měřína, skákacího hradu a hmotných cen pro 
běžce a děti spojených s pořádáním těchto dvou akcí, kterých se letos zúčastnilo aktivně cca 
200 účastníků + cca 300 diváků. RMM rozhodla sdělit žadateli, aby na rok 2020 podal žádost 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 15.11.2019. 
 
6. RMM projednala Žádost o vyjádření ke stavbě přípojky NN na p. č.403/1,p.. RMM rozhodla 
se stavbou přípojky souhlasit. Dále RMM projednala a schválila návrh na uzavření Smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění distribučního zařízení do tělesa MK 
a pověřuje starostu podpisem. 
 
7. RMM projednala  žádost p. …  o přijetí do zaměstnání. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že 
bude její žádost evidovat. 
 
8. RMM projednala žádost pořadatelů Živého betléma 2019 o Povolení uzavírky silnice, o 
Bezplatný pronájem pozemku pod kostelem.  RMM rozhodla žádostem vyhovět.   
 
9. RMM vzala na vědomí oznámení Min. dopravy o konání závěrečné prohlídky stavby: 
Modernizace D1 v úseku  EXIT 134-EXIT 141 Velké Meziříčí západ dne 17.10.2019 v 10:30 hod. 
RMM rozhodla pověřit místostarostu účastí na jednání. 
 
10. RMM projednala Žádost Orel jednota Měřín o posunutí termínu vyúčtování dotace na rok 
2019 z 30.11.2019 na 10.1.2020. Důvodem žádosti je uspořádání zájezdu na muzikál, který se 
bude konat 28.12.2019.  RMM rozhodla s žádostí souhlasit. 
 
11. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD: 

 
 

Objednávky KD :  

2019-11-24 SDH Měřín, Vánoční tvoření 



12. RMM projednala Zápis z členské schůze LDO Měřín, konané 1.10.2019. 
Zpeněžení kulatiny: cca 924,-Kč/m3. Při započítání veškeré těžby vč. vlákniny je zpeněžení cca 
za 650,-Kč / m3. Členská schůze doporučuje vzhledem k budoucím nákladům na zalesňování, 
aby členské obce nezahrnovaly do rozpočtů na rok 2020 žádný příjem z LDO.  
V následujících letech pak může dojít i k tomu, obce budou na zalesňování a údržbu doplácet 
ze svých rozpočtů. RMM vzala Zápis a Usnesení na vědomí. 
 
13.RMM projednala nabídku fi. ENVIREX Nové Město na Moravě na zhotovení 85 m 
hlubokého vrtu na novém hřbitově. 
RMM rozhodla pověřit místostarostu oslovením firmy ENVIRO Velké Meziříčí. 
 
14. RMM rozhodla požádat Úřad MM o vydání rozhodnutí ke  skácení 2ks modřínů a jedné 
jívy na p.č. 544/3 z důvodu stavebních prací na přístavbě MŠ.  
 
15. RMM rozhodla vyzvat majitele havarovaného vozidla odstaveného u starého hřbitova 
k jeho odstranění. 
 
16. RMM vzala na vědomí protokol o kontrole plateb pojistného na zdravotní pojištění. 
 
17. RMM projednala  žádost p… o přijetí do zaměstnání. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že 
bude její žádost evidovat. 
 

   
        

 


