
Výpis  z jednání č. 18 Rady městyse Měřína konané dne 27.11.2019  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM ve spolupráci se Sociálními službami Velké Meziříčí dohodla umístění Měřínského 
občana do DPS Velké Meziříčí. RMM v této souvislosti rozhodla uzavřít smlouvu o dodávkách 
el. energie a plynu do bytu MěÚ V.Meziříčí na městys Měřín  s tím, že úhradu těchto nákladů 
bude občan hradit  bezhotovostně na účet městyse Měřín. 
 

3. RMM projednala žádost Diakonie Českobratrské církve evangelické o příspěvek ve výši 
25.000,-Kč.  RMM rozhodla příspěvek neposkytnout. 
 

4. RMM projednala  podklady pro smlouvu s ICOM Transport. RMM rozhodla pověřit starostu 
zjištěním informací na KrÚ kraje Vysočina. 
 

5.RMM vzala na vědomí oznámení AVE CZ odpadové hospodářství o změně ceny odběru 
druhotné suroviny. 
 

6.RMM projednala dodatky firmy AVE CZ odpadové hospodářství ke smlouvě ze dne 
22.01.2007. RMM rozhodla s dodatkem souhlasit a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

7. RMM vzala na vědomí 2 žádosti  o zařazení do výběrového řízení na pouť 2020. 
 

8. RMM vzala na vědomí žádost …na výměnu kuchyňského spotřebiče. RMM rozhodla 
provést výměnu a pověřit úřad městyse zajištěním výměny spotřebiče. 
 

9.RMM vzala na vědomí zprávu ČSOB, ČNB, ČS a.s., že v Měříně nemají záměr zřídit 
bankomat. 
 

10. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD:  06-06, 27-06,16.08.2020 - svatby 
 

11. RMM projednala nabídky na výstavbu opěrné zdi na hřišti v místní části Pustina. Vybrala 
nabídku fy. Atika Lysý s nejnižší nabídkovou cenou 478.565,- Kč bez DPH. Dalšími účastníky 
výběru byly firmy CONTENT a COLAS. 
 

12. RMM projednala návrh smlouvy o dílo č.31/19 mezi Městysem Měřín a ATIKA LYSÝ, s.r.o. 
na stavbu „Víceúčelové hřiště Pustina p.č. 81/4“, výstavba opěrné zdi. 
RMM pověřuje starosta podpisem smlouvy. 
 

13. RMM  projednala návrh příkazní smlouvy ing. Hany Veselé ve výši 8.500,-Kč na zajištění 
výběrového  řízení opravy místních komunikací – parkoviště U Kohouta, zádní příjezdová 
cesta do ZŠ a dvůr s parkovištěm v ZŠ.  RMM schválila Příkazní smlouvu č. 2/2019. Dále RMM 
schválila znění výzvy k podání nabídky a textovou část zadávací dokumentace. 
 

14. RMM rozhodla zakoupit obraz Měřínského rodáka Gajdoše a motivem Měřína s kostelem 
za cenu 22.000,-Kč. 
 

15. RMM schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.1/4/19 mezi městysem Měřín  a Pavel 
Ondráčkem, Studio P na zpracování Změny č.1 územního plánu Měřím, Kraj Vysočina. 
 

16. RMM vzala na vědomí kalkulace nákladů za likvidaci plastů a papíru za roky 2017 až 2018. 



17. RMM rozhodla uzavřít s p. … od 1.1.2020 pracovní smlouvu na pozici uklízečka a pomocná 
dělnice na dobu určitou- 1 rok. 
 

18. RMM vyzvala majitelku bistra „U Lípy“ k vydání klíčů od dveří spojujících budovu bývalé 
čekárny s prostory bistra. 
 

19. RMM projednala stížnosti občanů na porouchané vozidlo postavené na místě určeném 
pro kontejner u starého hřbitova. RMM rozhodla provést místní šetření. 
 
 
 
 


