
 Výpis  z jednání č. 1 Rady městyse Měřína konané dne 18.1.2017 od 16.00 hodin 

(Hlasování: pro – zdržel se – proti) 

Přítomni: Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, Roman Hnízdil, Mgr. Petr Matějíček, Anna Oulehlová 

1.RMM odsouhlasila program jednání   
Usnesení 1-1-17.……………………………5-0-0 
 
2. RMM projednala způsob úklidu po akcích v KD v od 1.1. 2017 do 30.6. 2017. RMM 
rozhodla provádět úklid v tomto období vlastními zaměstnanci. RMM rozhodla zvýšit 
nájemné za pronájem KD od 1.7. 2017 a schválila nový ceník nájemného s účinností od 1.7. 
2017. 
Usnesení 1–2-17.……………………………5-0-0 
 
3. Č.j. 20/17,  RMM projednala stížnost manželů Antonín a Drahomíry Kožených a p. Aleny 
Kožené na rušení nočního klidu v noci z 26.12. na 27.12.2016 před KD Měřín.  
RMM rozhodla pozvat manžele Kožené na příští zasedání RM. 
Unesení 1-3-17.……………………………5-0-0 
 
4. Č.j. 19/17, RMM projednala návrh smlouvy na instalaci sběrného kontejneru na textil a 
obuv od firmy FCC Česká republika, s.r.o. a firmy TextilEco, a.s. náhradou za  kontejnery 
Oblastní charity Jihlava, která ukončila provozování této služby. 
RM rozhodla uzavřít smlouvu s uchazečem s výhodnější nabídkou tj. s firmou TextilEco, a.s. 
Usnesení 1–4-17.……………………………5-0-0 
 
5. Č.j. 18/17, RMM projednala Žádost o změnu příjemce dotace 20.000,-Kč na muzikálové 
představení na motivy „Jesus Christ superstar“ z p. Petry Tomanové na Rybníkáři a přátelé, 
z.s. a rozhodla předložit tuto žádost ZMM.  
Usnesení 5-5-17…………………………….5-0-0 
 
6. RMM rozhodla zveřejnit záměr výprosy na zavlažovací systém na tréninkovém fotbalovém 
hřišti Měřín.  
Usnesení 1–6-17.……………………………5-0-0 
 
7. Č.j. 9/17, RMM vzala na vědomí Zápis a Usnesení ze schůze představenstva LDO Měřín za 
dne 15.12.2016. Pro Městys Měřín z něj nevyplývají žádné povinnosti. 
Usnesení 1-7-17.……………………………5-0-0 
 
8. RMM projednala žádost fi Omnis Olomouc o bezplatné vyvěšení plakátů na výstavu 
Bydlíme, stavíme, které se bude konat v Třebíči a v Jihlavě a rozhodla s žádostí souhlasit.  
Usnesení 1-8-17.……………………………5-0-0  
 
9. RMM rozhodla udělit plnou moc p. Mgr. Sklenářové, advokátce, k zastupování městyse 
Měřína ve věci náhrady újmy ze strany Alianz pojišťovny vůči městysu Měřín jako regresní 
náhradu 78.018,-Kč. 
Usnesení 1-9-17.……………………………5-0-0  
 



10. Č.j.1/17, RMM projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových 
prostor v č.p.106 od p. Marie Froldové ke dni 28.2.2017 a rozhodla se žádostí souhlasit a 
rozhodla zveřejnit záměr pronájmu prostor.  
Usnesení 1-10-17.……………………………5-0-0 
 
11. Č.j. 1031/16, RMM projednala Výpověď z nájmu nebytových prostor v č.p.106, kterou 
podala  p. Nováčková Jana dne  a rozhodla souhlasit s ukončením nájmu ke dni 28.2.2017 a 
rozhodla zveřejnit záměr pronájmu prostor. 
Usnesení 1-11-17.……………………………5-0-0 
 
12. Č.j. 1032/16 RMM projednala žádost Vodárenské akciové společnosti,a.s. o ověření 
vlastnictví k vodárenskému majetku vodovodu na ul. Otínská a pověřila starostu odpovědí.   
Usnesení 1-12-17.……………………………5-0-0 
 
13. Č.j. 1028/16 RMM projednala žádost KÚ kraje Vysočina o vyjádření k udělení licence 
firmě ICOM transport,a.s. Jihlava na provozování veřejné autobusové dopravy na lince 
Jihlava-Brno  přes Měřín a rozhodla s žádostí souhlasit. 
Usnesení 1-13-17.……………………………5-0-0 
 
14. Č.j. 1010/16 RMM projednala  žádost Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, 
o.p.s. o příspěvek na činnost a rozhodla žádosti nevyhovět.  
snesení 1-14-17.……………………………5-0-0 
 
15. Č.j. 1004/16RMM projednala žádost Regionálního muzea horního Pooslaví se sídlem 
v Kněževsi o finanční příspěvek a rozhodla žádosti nevyhovět. 
Usnesení 1-15-17.……………………………5-0-0 
 
16. Č.j. 1025/16 RMM projednala návrh smlouvy o Věcném břemeni  na stavbu s názvem 
„VN 189 o. Pustina stavební úpravy VN-D1“ a rozhodla pověřit starostu podpisem Smlouvy. 
Usnesení 1-16-17 
 
17. Č.j. 32/17 RMM projednala žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“. RMM rozhodla vlajku nevyvěsit. 
Usnesení 1-17-17 
 
18. Č.j 34/17 RMM projednala Dodatek č.1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby mezi 
městysem Měřín a ZDAR, a.s. Žďár nad Sázavou. RMM rozhodla s dodatkem souhlasit a 
pověřuje starostu podpisem dodatku. 
Usnesení 1-18-17 
 
19. RMM rozhodla oslovit 2 projektanty s žádostí o nabídku ceny na studii rekonstrukce 
stávající budovy č.p. 610 (kabiny na hřišti). 
Usnesení 1-19-17 
 
20. Č.j. 33/17 RMM projednala žádost p. Sýkorové  o povolení kácení 1 borovice u restaurace 
U Kohouta. RMM rozhodla požádat úřad městyse o skácení předmětnému stromu. 
Usnesení 1-20-17 



 
21. RMM projednala Smlouvu o dílo č.1  mezi městysem Měřín a F.R.Z. agency s.r.o. Brno na 
publikaci pro městys Měřín. 700 ks výtisků za 247.170,-Kč včetně DPH. RMM rozhodla návrh 
smlouvy přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení 1-21-17 
 
22. RMM projednala nabídku Českého rozhlasu Region na uspořádání charitativního 
koncertu v Měříně. RMM rozhodla s nabídkou souhlasit a pověřuje starostu dojednáním 
podmínek. 
Usnesení 1-22-17 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 
 
 


