
Výpis z jednání č.16 Rady městyse Měřína konané dne 8.11.2017  

1. RMM odsouhlasila program jednání   
 
2.RMM projednala Návrh na uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
- souhlas s umístěním distribučního zařízení na uložení přípojky NN k chatě ev.č. 9 p. Salač 
v k.ú. Pavlínov“ přes pozemky LDO Měřín, které jsou ve spoluvlastnictví 15 obcí. 
RM rozhodla předložit tento návrh na jednání ZMM.  
 
3. Územní plán: RMM projednala vyjádření Úřadu územního plánování Velké Meziříčí k žádosti 
….. o změnu územního plánu a to zařazením pozemku p.č. 3207 (na Králově kopci) do 
zastavěného území obce za účelem plánované výstavby RD. 
RMM rozhodla předat žádost na příslušný úřad územního plánování ve Velkém Meziříčí 
s předpokládaným přezkumem územního plánu v březnu 2018. 
 
4. RMM projednala Žádost o provedení změny v územním plánu obce Měřín, předloženou … 
Jedná se o p.č. 1682/4  za účelem výstavby RD. V současnosti: územní rezerva, orná půda. 
RMM rozhodla předat žádost na příslušný úřad územního plánování ve Velkém Meziříčí 
s předpokládaným přezkumem územního plánu v březnu 2018.  
 
5. RMM projednala Žádost o provedení změny v územním plánu obce Měřín, předloženou …….  
Jedná se o p.č.1682/5 a 1683/1 na Králově kopci, za účelem výstavby RD. V současnosti: 
územní rezerva: orná půda a trvalý travní porost. 
RMM rozhodla předat žádost na příslušný úřad územního plánování ve Velkém Meziříčí 
s předpokládaným přezkumem územního plánu v březnu 2018.  
 
6. RMM projednala Žádost o provedení změny v územním plánu obce Měřín, předloženou 
…….. 
Jedná se o p.č.3151 v k.ú.Měřín, na Králově kopci, za účelem zastavění.  
RMM rozhodla předat žádost na příslušný úřad územního plánování ve Velkém Meziříčí 
s předpokládaným přezkumem územního plánu v březnu 2018.  
 
7) RMM projednala návrh Smlouvy o veřejných službách předložený fi ICOM transport, a.s. o 
závazku provozovat veřejnou linkovou dopravu v roce 2018 a o povinnosti městyse Měřín 
zaplatit kompenzaci nákladů na tuto službu.  
RMM rozhodla smlouvu uzavřít a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
8) RMM projednala návrh příkazní smlouvy mezi MM a p. Ing. Hanou Veselou, Žďár nad 
Sázavou, na přípravu a vyhodnocení výběrového řízení na akci: “Rekonstrukce elektroinstalace 
včetně akustických úprav pavilonu „A“ a jídelny ZŠ Měřín“ za cenu 11.500,-Kč vč. DPH. RMM 
rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy a rozhodla oslovit tři firmy  
a to Gremis, Building HSV, Stylstav s žádostí o vypracování cenové nabídky na výše uvedenou 
rekonstrukci. 
 
9)  RMM projednala na základě doporučení kontroly z KÚ kraje Vysočina prováděné dne 
4.10.2017 a v souladu s novými přepisy o změně registrace kapacity v sociální službě, kterou 
poskytuje MM o zaslání žádosti o změnu maximální kapacity.  Původní posuzování maximální 



kapacity služby se změnilo z posuzování maximální souběžné kapacity na posuzování 
maximální okamžité kapacity.  
V městyse Měřín je tato maximální okamžitá kapacita 1 pracovnice  a to buď p. Buchtová nebo 
v případě zástupu p. Plašilová. RMM pověřila místostarostu zasláním žádosti na KÚ.   
Dále RMM schválila nové znění Popisu realizace poskytované sociální služby, kde došlo 
k formálním změnám popisu služby v souladu s novými předpisy a rozšíření věkové struktury 
osob, pro které je sociální služba určena. 
 
10) RMM  projednala Závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění, provedené VZP ČR na úřadě MM dne 3.10.2017.  
Výsledek kontroly:  „Nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ani jiné evidenční nedostatky.“ 
RMM děkuje zaměstnancům, jejichž práce se tato kontrola týkala, za dobré výsledky. 
 
11) RMM  projednala Protokol č.01/2017 o výsledku kontroly přenesené působnosti na úseku 
výkonu matriční činnosti u městyse Měřín, konané Městským úřadem Velké Meziříčí na úřadě 
MM dne 5.10.2017. 
Závěr kontroly: „nebyly shledány žádné závady.“ 
RMM děkuje zaměstnancům, jejichž práce se tato kontrola týkala, za dobré výsledky. 
 
12)RMM projednala návrh „Smlouvy mezi MM a E.ON Energie,a.s. o dodávce přebytků 
elektřiny z FVE do elektrizační soustavy“ za cenu 0,30 Kč/kWh a pověřila starostu podpisem 
smlouvy. Předpoklad dodávky je cca 12.700 kWh za celkovou cca 3.800,-Kč. 
 
13) RMM  opakovaně 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. Žadatelé se 
směnou pozemku parc.č. 33/1 za část pozemku parc.č. 45 mezi jejich domem a silnicí 
nesouhlasí, protože mají podle jejich vyjádření pod tímto pozemkem sklep. 
RMM rozhodla provést místní šetření. 
 
14) RMM vzala na vědomí Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o udělení souhlasu podle 
par. 54 a o vydání výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny obdržené od Odboru životního 
prostředí KÚ kraje Vysočina. Jedná se o udělení souhlasu s vypouštěním v lidské péči 
odchovaných jedinců Čmeláka zemního (Bombus terrestris terrestris) do volné přírody. 
Záměrem žadatele (p. Jan Pipek, Prodejčmeláků.cz) je dovážet tyto jedince z Polska a prodávat 
je v ČR.  
 
15) RMM projednala Žádost o souhlas s provedením jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. 
Pustina u Měřína v souvislosti se zpřístupněním pozemků v rámci pozemkové úpravy v k.ú. 
Otín u Měřína obdrženou od Státního pozemkového úřadu, pobočka Žďár nad Sázavou. RMM 
rozhodla s provedením jednoduché pozemkové úpravy nesouhlasit a doporučuje věc řešit 
v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Otín u Měřína. 
 
16) RMM projednala dopis „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Pavlínov-návrh nového 
uspořádání pozemků“ obdržený od fi GEOREAL,s.r.o s žádostí o vyjádření. 
RMM rozhodla s navrženým novým uspořádáním pozemků souhlasit a postoupila dopis 
k projednání ZMM. 
 



17) RMM projednala žádosti o pronájem KD: 
2018-01-13, sportovní ples, TJ Jiskra Měřín, z.s. 
2018-01-20, Farní ples, Římskokatolická farnost Měřín 
2018-01-27, Hasičský ples, SDH Měřín 
2018-02-10, Šibřinky, KČT Měřín 
2018-04-14,taneční zábava, KČT Měřín 
2018-05-12, koncert QUEENIE, SDH Měřín 
2018-06-16, svatba, .. 
2018-08-11, svatba, .. 
2018-09-15, svatba, .. 
2018-09-29, svatba, .. 
2018-06-02, svatba, .. 
2018-10-06, svatba, .. 
RM rozhodla s pronájmy souhlasit. 
 
18) Knihovna městyse Měřín: RMM projednala a schválila změny v čtenářských registračních 
poplatcích a změnu výpůjční doby od 1.1.2018 na 1 den v týdnu – čtvrtek 13.00-18.00 hod. 
RMM projednala návrh rozpočtu knihovny na rok 2018 a rozhodla jej předložit k zapracování 
do Rozpočtu městyse na 2018. 
 
19) RMM odsouhlasila žádost o ukončení nájmu prostoru před hřbitovem s p. Lukášem 
Vidlákem. Na tomto prostoru byl postavený stánek na prodej pomníků. 
 
20) RMM odsouhlasila nový platový výměr ředitelce Mateřské školy Měřín p. Janě Janů a 
ředitelce Základní školy Měřín p. Mgr. Ivetě Hlávkové.     
 
21)  RMM projednala Žádost o povolení skácení  5 ks stromů před domem Družstevní č.p. 360 
a č.p. 554 a rozhodla požádat Úřad městyse o povolení skácení. 
Stromy ohrožují bezpečnost obyvatel domu. 
 
22) RMM rozhodla souhlasit s uzavírkou silnice na základě podané žádosti o povolení uzavírky 
silnice, zvláštního užívání silnice II/349 a žádosti o stanovení přechodného dopravního značení 
v rámci uzavírky silnice a vyznačení objízdné trasy u příležitosti konání vánočních trhů dne 
3.12.2017. 
 
 


