
Výpis z jednání č.17 Rady městyse Měřína konané dne 29.11.2017 od 16.00 hodin 

1. RMM odsouhlasila program jednání   
 
2. Č.j. 936/17, RMM projednala Návrh na uzavření „Smlouvy o dílo“ mezi MM a Ing. Ivanou 
Tužinskou o spoluúčasti na zpracování žádostí o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI na 
realizaci akce zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy. Název projektu: „Chodník podél 
silnice III/3491, úprava zastávky na silnici II/602“.  RMM rozhodla s návrhem souhlasit a 
pověřila starostu podpisem.  
 
3. Č.j. 935/17, RMM projednala návrh na uzavření „Smlouvy o dílo“ mezi MM a Ing. Ivanou 
Tužinskou na administraci výběrového řízení a následný management na projekt “Komplexní 
obnova veřejné zeleně v městysi Měřín III. etapa. 
RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem.  
 
4. Č.j. 938/17, RMM projednala návrh na uzavření Smlouvy o věcném břemeni mezi E.ON 
Distibuce, a.s. a MM na akci „ Měřín, stav. úpravy NN ul. „Zabrána“ na uložení zemního 
kabelového vedení NN a pojistkových skříní za jednorázovou úhradu 15.000,-Kč.  RMM 
rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 
5. RMM  schválila odměnu pro ředitelku MŠ Měřín za organizaci veřejných vystoupení, 
presentaci školy, zajišťování programů pro děti a zajišťování oprav v budově. 
 
6. Č.j.  921/17, RMM projednala Žádost o navýšení provozního příspěvku do rozpočtu ZŠ Měřín 
o 90.000,-Kč na opravu nevyhovujících telefonních sítí. 
RMM doporučuje ZMM schválit navýšení provozního příspěvku o 90.000,-Kč. 
 
7) Č.j. 880/17, RMM projednala návrh Smlouvy  o dílo mezi MM a ENVIPARTNER, s.r.o Brno, o 
zpracování žádosti o dotaci na „Rekonstrukce místní komunikace v městysi Měřín“.   
Odměna za zpracování žádosti bude činit 10.000,-Kč + DPH. V případě získání dotace bude další 
odměna činit 5% z obdržené dotace + DPH, která bude vyplacena až po předání díla městysi 
Měřín. 
RMM rozhodla smlouvu uzavřít a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
8) RMM projednala žádosti o pronájem KD: 
2017-12-15, LIDL Str. Zhoř, vánoční večírek 
2018-02-23, Koncert- recitál, pořadatelé p. Horák, p. Kožená 
2018-03-23, divadelní představení DivOchot,z.s. Měřín 
2018-03-24, divadelní představení DivOchot,z.s. Měřín 
2018-04-06, divadelní představení DivOchot,z.s. Měřín 
2018-04-07, divadelní představení DivOchot,z.s. Měřín 
2018-12-01, Poslední leč, MS „Strž“ Měřín 
2018-04-01 oslava, Smejkalová, Chlumek 
RM rozhodla s pronájmy souhlasit. 
 
9. RMM  schválila odměnu pro ředitelku ZŠ Měřín za celoroční aktivitu nad rámec funkce 
ředitelky. 
 



10. Č.j. 969/17 RMM projednala žádost o průjezd po místní komunikaci na ulici Zarybník v době 
rekonstrukce mostu přes řeku Balinku. RMM rozhodla s žádostí souhlasit. 
 
11. 971/17 RMM projednala dodatek č. 9 smlouvy o jiných pracech a výkonech č. 19/TKO/2009 
ze dne 1.12.2008 mezi Technickými službami Velké Meziříčí s.r.o. a Městysem Měřín o 
změnách v cenách prací a výkonů. 
RMM dodatek vzala na vědomí. 
 
13. RMM stanovila komisi pro otevírání obálek na akci „Výměna elektrické instalace v ZŠ 
Měřín a provedení protihlukových opatření“ ve složení: 
Ing. Jiří Servít, Anna Oulehlové, zástupce stavební komise 
Náhradníci: Ing. Jaroslav Pazdera, Jana Klímová, zástupce stavební komise 
 


