
Výpis  z jednání č. 19 Rady městyse Měřína konané dne 11.12. 2019 od 16.00 hodin 

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala nabídku fi ENVIPARTNER Brno, na Aktualizaci povodňového plánu 
městyse Měřín na rok 2020. Aktualizace musí být prováděna 1 x ročně.  
Nabídka: 
Základní podpora 13.000,- Kč 
Rozšířená podpora 13.000,-Kč + 31.000,-Kč = 44.000,-Kč 
RMM rozhodla objednat základní podporu za 13.000,-Kč 
 

3. RMM vzala na vědomí žádost pana Jaroslava Holého z ČB o zařazení do výběrového řízení 
na pouť 2020. RMM rozhodla sdělit žadateli, že výběr provozovatele se bude konat na jaře 
2020. 
 

4. RMM vzala na vědomí zprávu Komerční banky o tom, že v Měříně nemají záměr zřídit 
bankomat. 
 

5. RMM projednala žádost firmy STŘED, z.ú. o příspěvek na provoz sociální služby Linka 
důvěry Střed po telefonu. RMM rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 1.000,-Kč. 
 

6. RMM projednala požadavek na snížení rychlosti před křižovatkou mezi Pustinou a 
Chlumkem ve směru od Otína na Měřín na 70 km/hod.  RMM rozhodla požádat odbor 
dopravy ve Velkém Meziříčí o možnost umístění značek na této křižovatce. 
 

7. RMM projednala a schválila dvě darovací smlouvy  na odbornou literaturu  a didaktické 
pomůcky mezi  MOST Vysočiny.o.p.s. Velké Meziříčí a  

• Mateřská škola Měřín v hodnotě ……….2.987,-Kč 

• Základní škola Měřín v hodnotě ………..3.602,-Kč 
 

8. RMM projednala a schválila návrh ZDAR, a.s. na uzavření dodatku č.3,  na zajištění 
dopravní obslužnosti dle platných jízdních řádů, které se nebudou měnit, se zvýšením ceny 
na 39,21 Kč/km. Dále RMM schválila smlouvu s ICOM Transport. RMM pověřuje starostu 
podpisem obou smluv. 
 
9. RMM projednala návrh  Smlouvy a dílo mezi MM a p. Ivanou Tužinskou na administraci 
žádosti k podprogramu 117D0603 „Technická infrastruktura“ pro rok 2020 za cenu 48.000,-
Kč. RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřuje starostu podpisem. 
 

10. RMM projednala návrh Dodatku mezi MM a TS VM, s.r.o. ke „Smlouvě o jiných pracech 
a výkonech“, ve kterém jsou navrženy vyšší ceny než v roce 2019. 
RMM rozhodla dodatek schválit a pověřuje starostu podpisem dodatku. 
 

11.  RMM projednala žádost … o umístění směrové tabule s označením „Sportovní areál“ a 
její umístění na křižovatku ulic Luční a Pod Dálnicí. RMM rozhodla směrovku objednat.  Dále 
bylo požadováno zavedení MR do ulice Luční. Bude řešeno v r.2020. 
 

12. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD: 

Objednávky KD :  



  
  
 
 
 
 

13. RMM  projednala dvě nabídky na zhotovení policových skříní do knihovny p. 

• p.Rychtecký z Bohdalova …………….……95.225,-Kč 

• Ligno Měřín……………………………………….87.131,-Kč 
RMM rozhodla objednat zakázku u fi LIGNO. 
 

14. RMM projednala žádost p…. o umístění do DPS. 
RMM rozhodla sdělit žadatelce, že v současné době není žádný byt volný.  
 

15. RMM  projednala žádost o příspěvek od Centra pro zdravotně postižené ZR. 
RMM rozhodla příspěvek neposkytkout. 
 

16. RMM vzala na vědomí Zápis ze schůze a  Usnesení představenstva LDO Měřín ze dne 
26.11.2019 
 

17. RMM vzala na vědomí Oznámení o zvýšení poplatku za tříděný papírový odpad na 1,-
Kč/kg + DPH, který budeme za likvidaci platit firmě AVE. RMM vzala oznámení na vědomí. 
 

18. RMM projednala návrh na odměnu členům Kulturní komise za technickou přípravu akcí 
městyse Měřín v měsíci prosinci 2019. Jedná se o manuální práce na přípravě 
KD…..Vánočních trhů…., Jedná se o práce, které jsou mimo rámec činností KK.  
RMM rozhodla navrhnout ZMM uzavření Dohody o provedení práce na uvedené činnosti. 
 

19. RMM projednala návrh na uzavření DPP na hudební produkci při Vánočních trzích dne 
8.12.2019 . Dále RMM projednala návrh úhrady  za ozvučení areálu vlastní aparaturou. 
RMM rozhodla návrhy schválit a dohody uzavřít. 
 

20. RMM rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu prostor pro konání vánočních trhů v MM . 
 

21. RMM opětovně vyzvala … k předání klíčů od bývalé zděné autobusové zastávky. 
 

22. RMM schválila nákup věcných dárečků pro děti, které vystupovaly na Vánočních 
koncertech ŠUM Měřín. 
 
 

 
 

2020-07-04 svatba 

2020-08-01 svatba 

2020-01-25 Hasičský ples, SDH Měřín 

2020-03-22 výstava 

  


