
Výpis z jednání č.1 Rady městyse Měřína konané dne 17.1.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání   
 
2. RMM projednala Žádost  o vyjádření k technické infrastruktuře – aktualizace existence sítí ve vlastnictví 
Městyse Měřín pro akci Modernizace D1-úsek 16, Velký Beranov-Měřín.  
RMM rozhodla sdělit žadateli, že od našeho posledního vyjádření nedošlo ke změně. 
 
3. RMM projednala žádost o umístění do DPS předloženou… a rozhodla sdělit žadatelce, že v současné době 
není žádný byt volný a že bude  zařazena do seznamu uchazečů.  
 
4. RMM projednala 3 nabídky předložené fi Ing. Sjoerd  Willem van den Berg, Vídeň 155 na akci: „Komplexní 
obnova veřejné zeleně v městysi Měřín, III.etapa“  
Nabídka č.1: Dopracování projektové dokumentace této akce………………39.991,-Kč vč.DPH 
Nabídka č.2: Provedení autorského dozoru……………………………………………19.868,-Kč vč.DPH 
Nabídka č.3: Provedení technického dozoru investora ( TDI)………………….30.153,-Kč vč.DPH 
RMM rozhodla s nabídkami souhlasit a pověřila starostu podpisem smluv. 
 
5.RMM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemku na parkovišti pod kostelem na dobu konání poutě 2018. 
 
6. RMM projednala Žádost o účast na pouti 2018 obdrženou od  fi František Hubený, Dobronín a rozhodla 
sdělit žadateli, že bude vyhlášen záměr pronájmu a pak může podat přihlášku. 
 
7. RMM projednala Vyjádření EON Distribuce, a.s. k žádosti MM o připojení  8 RD  a veřejného osvětlení na 
akci Balinka IV.  EON požaduje spoluúčast MM na nákladech na připojení všech RD a veřejného osvětlení ve 
výši 100.000,-Kč. 
RMM smlouvu uzavřít a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
8. RMM vzala na vědomí rozhodnutí Státního pozemkového úřadu  o návrhu pozemkových úprav v k.ú. Otín 
u Měřína.  
 
9. RMM   projednala  návrh Příkazní smlouvy č.20/2017 s Ing. Hanou Veselou na výkon TDI na akci 
„Rekonstrukce elektroinstalace včetně akustických úprav pavilon „A“ a jídelna ZŠ Měřín“ za cenu 58.000,-Kč. 
RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 
10. RMM rozhodla vyhlásit záměr prodloužení pronájmu pozemků a nemovitostí sportovního areálu 
fotbalového hřiště na období do 31.12. 2033.    
 
11. RMM projednala návrh místní úpravy parkování předložený Odborem dopravy MÚ VM na omezení 
podélného parkování na parkovišti před radnicí na dobu 1 hod. s parkovacím kotoučem. Žadatelem je AGRO 
Měřín. RMM rozhodla s návrhem souhlasit. 
 
12. RMM projednala návrh dodatku smlouvy s AVE Vysočina na zvýšení ceny některých položek za odvoz 
separovaného odpadu z důvodu inflace a nižšího odbytu separovaného odpadu na světových trzích. RMM 
rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
13. RMM projednala návrh smlouvy o vyhotovení podkladů pro odpočet DPH z akcí konaných v KD 
předložený fi EKONOM konzult group, s.r.o. zastoupenou p. Ficem za cenu 1,5% z uplatněného odpočtu DPH. 
RMM rozhodla s tím to návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 



14.RMM projednala návrh Smlouvy o odečítací službě předloženou ENBRA,a.s. o na rozdělování nákladů na 
vytápění v DPS  a zdravotním středisku na základě odpočtů z měřidel umístěných na topných tělesech. RMM 
rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 
15. RMM projednala návrh  Výzvy k podání nabídek na  realizaci veřejné zakázky  
“ III/3518 Měřín-průtah a most ev.č.3518/1“ a návrh smlouvy o dílo na tuto akci. Zadavatelem jsou Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Městys Měřín a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
.Předpokládaná hodnota celé zakázky je 24,2 mil Kč, z toho podíl MM činí cca 1,2 mil na chodník a dešťové 
kanalizaci a dále podíl 30 procent na nákladech rekonstrukce splaškové kanalizace a vodovodu. RMM 
rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem smlouvy a odpovědí žadateli. 
 
16. RMM projednala návrh Smlouvy zakládající právo provést stavbu předloženou Krajskou správou a 
údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, na akci „ III/3518 Měřín průtah“ na pozemcích MM s tím, 
že po provedení stavby bude stavba zaměřena a pozemky budou majetkově vypořádány s Krajem Vysočina. 
Jedná s o cca 180 m2. 
 
17. RMM projednala návrh Smlouvy o souhlasu s umístěním a provedením stavby rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu a prodloužení stoky jednotné kanalizace  předloženou Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na 
akci „Měřín, rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Zabrána“ na pozemcích MM s tím, že po provedení 
stavby bude stavba zaměřena a pozemky budou uvedeny do původního stavu. 
 
18) RMM projednala žádosti o pronájem KD: 
2018-02-03, Oslavy 25. výročí Kolpingovy rodiny Měřín, z.s. 
2018-02-11, Dětské šibřinky, pořadatel Kolpingova rodina Měřín, z.s. 
2018-10-13, rodinná oslava. RM rozhodla s pronájmy souhlasit. 
 
19) RMM projednala návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi  GatNet, s.r.o. a MM na 
akci „ PREL, Měřín-Brněnská 295(KD), plynovodní přípojka““ na uložení zemního plynového vedení do 
Kulturního domu za jednorázovou úhradu 605,-Kč.  RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu 
podpisem smlouvy. 
 
20) RMM rozhodla zvýšit nájemné za akce pořádané v KD: svatby a rodinné oslavy… na 6.000,-Kč od 1.1.2019. 
 
21) RMM souhlasí s nabídkou školení Rétoriky a herectví od herce pana Přeučila, na které by byli pozvání 
zájemci z měřínských divadelních souborů a případně dalších organizací.  
Maximální účast je cca 10-15 účastníků. Školení by se uskutečnilo v Měříně 16.2. z prostředků MAS MOST 
Vysočina. 
 
22) RMM stanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dne 2.2. 2018 v 9:00 na akci: „Komplexní 
obnova veřejné zeleně v městyse Měřín, III.etapa“ 
Předseda: Ing. Jiří Servít 
Členové: JUDr. Karel Dvořák 
Člen stavební komise: Ivo Rohovský 
Náhradníci: Anna Oulehlová, Ing. Jaroslav Pazdera, Ing.D.Černá 
 
23) RMM vzala na vědomí nedoporučení p. Mgr. Sklenářové na uzavření nájemní smlouvy na chatu 
v Lalůvkách z důvodu chybějící kolaudace.   
 
24) Na základě Usnesení 17-11-17 RMM opětovně 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. 



Z porovnání cen 2017/2018 vyplývá, že ceny za popelnice 110 lt a 240 lt se zvýšily o stejnou částku a to o 46,-
Kč (vč. DPH),  to jest o 10,5%.  Odhadované vícenáklady pro MM tedy budou cca 707 ks*46 +101ks*46 = 
37.2180,-Kč vč. DPH. 
RMM rozhodla s návrhem dodatku souhlasit a pověřuje starostu podpisem dodatku. Protože se však již 
prodávají nálepky na popelnice na 2018, nebude toto zvýšení nákladů na 2018 provedeno, ale bude zahrnuto 
do případného zvýšení cen na 2019.     
25) RMM projednala nabídku Ing. Hany Veselé na zpracování žádosti o dotaci z programu MMR-podpora 
obnovy a rozvoje venkova na akci “Víceúčelové hřiště Pustina“ za cenu 7.500,-Kč. RMM  rozhodla nabídku 
přijmout a pověřila starostu podpisem Smlouvy. 
 
26) RMM projednala žádost Stanice Pavlov, o.p.s. o příspěvek na podporu Záchranné stanice pro 
handicapované živočichy a rozhodla žádosti vyhovět a přispět částkou 1.000,-Kč. 
 
27) RMM projednal žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. RMM žádost 
projednala a rozhodla vlajku nevyvěsit. 
 
28) RMM projednala žádost Kolpingovy rodiny Měřín o používání znaku Měřína na propagačních materiálech 
Kolpingovy rodiny Měřín. RMM rozhodla žádosti pro rok 2018 vyhovět. 
 
29) RMM projednala Žádost o vyjádření k udělení licence na provozování autobusové linky Brno-Praha-Most 
předloženou KÚ Kraje Vysočina pro firmu DAILY BUS,s.r.o. Praha. RMM rozhodla s žádostí souhlasit. 
 
30) RMM projednala a schválila  Smlouvu o podmínkách napojení a o smlouvě budoucí nájemní mezi MM a 
GasNet, s.r.o. o napojení akce výstavby RD Balinka IV a pověřuje starostu podpisem. 
 
31) RMM projednala a schválila Dodatek č. 18 ke smlouvě O provozování a servisu TKR. Změna spočívá 
v přidání 5 programů TV Prima v HD rozlišení.  
 
32) RMM rozhodla zakoupit externí disk pro potřeby vedení kroniky.  
 
33) RMM schválila výši náhrad za energie v KD Měřín pro rok 2018 s účinností od 18.1.2018. 
 
34) RMM rozhodla podat návrh na změnu územního plánu obce Měřín, v k.ú. Měřín, p.č. 3035 pro výstavbu 
RD. 
 

 


