
Výpis z jednání č.18 Rady městyse Měřína konané dne 18.12.2017 od 15.00 hodin 

1. RMM odsouhlasila program jednání   
Usnesení 18-1-17.…………………………5-0-0 
 
2. RMM  vzala na vědomí rozhodnutí odboru ŽP Velké Meziříčí o pověření Lesního družstva 
obcí Měřín výkonem funkce odborného lesního hospodáře v katastru obcí Měřín a přilehlých 
obcí. Pověření je platné do konce roku 2019. 
Usnesení 18-2-17.……………………………5-0-0 
 
3. RMM odsouhlasila nové znění Smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově v Měříně. 
Smlouva odpovídá znění nového zákona o pohřebnictví. 
Usnesení 18–3-17.……………………………5-0-0 
 
4.  RMM  projednala a schválila Oznámení změn o provozování sociálních služeb městysem 
Měřín, které byly provedeny v dokumentaci o provozování těchto služeb na základě 
doporučení z poslední kontroly, která byla v Měříně provedena pracovníky z Krajského úřadu. 
Usnesení 18–4-17.……………………………5-0-0 
 
5. RMM  schválila nákup věcných dárečků pro vystupující děti na Vánočních koncertech ŠUM 
Měřín ve výši 2.466,-Kč. 
Usnesení 18-5-17 .…………………………5-0-0 
 
6. RMM  schválila Směrnici o závodním stravování zaměstnanců Městyse Měřín na rok 2018. 
Usnesení 18-6-17.…………………………… 5-0-0 
 
7) RMM projednala a schválila Zápis z revize knihovního fondu, který provedly pracovnice 
ÚVRF Knihovny M. J. Sychry ze Žďáru n/S v knihovně v Měříně. 
Při revizi bylo vyřazeno z důvodů zastaralosti a opotřebení 1280 knih.  
Současný stav fondu knih je 4.866 knih. 
Usnesení 18-7-17 .…………………………… 5-0-0 
 
8) RMM projednala návrh ceny na vypracování DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí)  
na investiční akci Balinka IV. etapa za cenu 75.000,- + DPH předloženou Ing. Josefem Novotným 
z firmy AQA Clean Jihlava 
RMM rozhodla smlouvu uzavřít a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení 18-8-17.…………………………… 5-0-0 
 
9) RMM rozhodla schválit žádost o povolení bezplatného vyvěšení plakátů na sloupech 
veřejného osvětlení na stavební výstavu STAVÍME, BYDLÍME, která se koná každoročně 
v Jihlavě. 
Usnesení 18-9-17 .…………………………5-0-0 
 
10) Č.j. 988/17 RMM schválila návrh Smlouvy o veřejných službách na rok 2018 mezi ICOM 
transport Jihlava a Městysem Měřín. 
Usnesení 18-10-17 .…………………………5-0-0 
 



11) 971/17 RMM projednala dodatek č.1. ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení ze dne 01.11.2011, ve kterém se mění názvosloví ve shodě s novými předpisy 
v této oblasti. 
RMM odsouhlasila předložený Dodatek a pověřila starostu jeho podpisem.   
Usnesení 18-11-17 ……………………………5-0-0 
 
12) RMM projednala žádost Okresního soudu ve Žďáře n/S o stanovení přísedícího soudu na 
období 2018-2022. Dosud tuto funkci vykonával p. Karel Pospíchal, nar. 1945, Černická  238, 
Měřín, který dle sdělení soudu, vyjádřil v telefonickém dotazu ochotu být zvolen do této 
funkce i na následující volební období. 
RMM navrhla předložit tento bod k projednání na nejbližším ZMM.  
Usnesení 18-12-17………………………………5-0-0 
 
13) RMM rozhodla oslovit Ing. Hanu Veselou s výzvou na podání nabídky na organizaci 
výběrového řízení na provedení dokumentace pro územní řízení a prováděcí dokumentaci 
stavby „Kabiny Měřín“. 
Usnesení 18-13-17………………………………..5-0-0 
 
14) RMM rozhodla souhlasit se Smlouvou o společném zadání veřejných zadavatelů na akci 
„III/3518 Měřín průtah a most ev.č. 3518-1“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.  
Usnesení 18-14-17………………………………5-0-0 
 
15) RMM rozhodla o zvýšení odměny správce KD na 5.000,-Kč/měsíc s tím, že do dohody bude 
zahrnuto provádění drobných oprav a zajišťování a řízení větších oprav KD. 
Počet akcí v jednotlivých měsících 2017 

            měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Akcí 
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Usnesení 18-15-17………………………….5-0-0 
 
16) Č.j MM 1028/17, RMM projednala žádost o pronájem KD na 6.1.2018 a 17.2.2018  a 
rozhodla s žádostmi souhlasit. 
Usnesení 18-16-17………………………..5-0-0 
 
17) RMM rozhodla zakoupit věcný dar ve výši 1.000,-Kč panu Karlu Klímovi u příležitosti 
odchodu do důchodu. 
Usnesení 18-16-17…………………………5-0-0 
Zapsal: Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


