
Výpis  z jednání č. 2 Rady městyse Měřína konané dne 29.1. 2020  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala nabídku Ekonom konzult GROUP, s.r.o., Velké Meziříčí na vyhotovení 
podkladů pro přiznání DPH za 4.Q.2019 za cenu cca 1.471,-Kč + 1,5% z uplatněného odpočtu 
DPH. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

3. RMM projednala Žádost o stanovisko ke stavbě : Zahradní domek Měřín“.. 
RMM rozhodla, že proti záměru nemá námitek. 
 

4. RMM projednala  cenovou nabídku na 7 denní pronájem 2 ks úsekového měření, včetně 
vyhodnocení statistiky dopravních dat, počet vozidel, rychlost, druhy vozidel dle kategorií. 
Dva úseky: část Jihlavské ul + část Brněnské ulice. Cena 23.590,-Kč vč. DPH. 
Výsledky měření můžou sloužit jako podpora žádosti o zpomalující prvky před vjezdy do 
Měřína z Jihlavské i Brněnské strany. RMM rozhodla nabídku přijmout. 
 

5. RMM vzala na vědomí Oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti AGRO-Měřín, 
a.s. o plošné aplikaci přípravku Stutox II k hubení hrabošů polních. 
 

6. RMM projednala úhradu za pořízení geometrického plánu předloženého p. .. na oddělení 
pozemku mezi stavbou jejich RD odvodňovacím kanálem v lokalitě Balinka IV. 
RMM rozhodla náklady na pořízení GP vynaložit.   
 

7. RMM projednala žádost p…o pracovní místo. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že v současné 
době není žádné pracovní místo na městysi Měřín volné.  
 

8. RMM vzala na vědomí info Ing. J. Pazdery o pobytu p. .. v DPS VM. 
 

9. RMM vzala na vědomí info Ing. Pazdery o pokračování přípravy dokumentace na stavbu 
cyklostezky Měřín-Velké Meziříčí. RMM dále rozhodla uhradit finanční podíl na projektové 
dokumentaci k stavbě cyklostezky připadající na MM ve výši 65.000,-Kč. 
 

10. RMM projednala cenovou nabídku na projektovou dokumentaci k výběrovému řízení na 
dodavatele stavby FVE na DPS Měřín ve výši 19.000,-Kč.  
RMM rozhodla nabídku přijmout a projektovou dokumentaci objednat. 
 

11. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD: 
 
 
 
 

12. RMM stanovila ceny služby za kabelovou televizi na rok 2020 takto: 
Televize „Standard“  - 1400,- Kč/rok, 700,-Kč/ půl roku,  120,-Kč/měsíc 
Televize  „MINI“  - 700,-Kč/rok – služba konči v roce 2020, jedná se o analogové vysílání. 
Internet  „Standard“ – 3360,-Kč/ rok,  1680,-Kč/ půl roku,  280,-Kč/měsíc 
Navýšení rychlostí  380,-Kč/měs.,  480,-Kč/měs.  Od roku 2021 zrušeno, sjednoceno na jeden 
tarif. 
Slevy pro majitelé ZTP - Televize „Standard“ - 50,-Kč/rok 

Objednávky KD :  

14.11.2020 Svatba  

15.3.2020 MyNe - koncert 



 Internet „Základní  8MB“  - 50,-Kč/měsíc. 
 

13. RMM  schválila dodatek č.2 k příkazní smlouvě o poskytování služeb pověřence ochrany 
osobních údajů- právo na bezplatné užívání „Právní sámošky“. 
 

14. RMM rozhodla poskytnout částku ve výši 4.000,- Kč na občerstvení při akci „Měřínský 
maškarní průvod 15.2.2020“. 
 

15. RMM stanovila komisi pro otevírání nabídek na opravy místních komunikací – parkoviště 
U Kohouta, zadní příjezdová cesta do ZŠ a dvůr s parkovištěm v ZŠ, které proběhne v pondělí 
3.2.2020 v 10,00 hod., 
Předseda: Ing.Servít , členové:  Ing.Dana Černá, St.Řezníčková 
Náhradníci: Petr Matějíček, Roman Hnízdil, Anna Oulehlová 
 

16. RMM projednala nabídku na prodej obrazu měřínského rodáka Rudolfa Gajdoše 
(Karáskův rybník) za cenu 30.000,-Kč. RMM rozhodla nabídku přijmout a obraz koupit. 
 

17. RMM vzala na vědomí zápis o prohlídce v rámci technickobezpečnostního dohledu podle 
§11 vyhlášky č. 471/2001 Sb. na rybnících Polovec a Nový. Na základě tohoto zápisu doporučil 
projektant úpravy na rybníku Polovec týkající se opravy přelivy, výpusti a břehů. RMM 
předloží zápis ZMM. 
 

18. RMM projednala cenovou nabídku firmy O2 na snížení tarifů pro mobilní telefony 
používané zaměstnanci obce. RMM rozhodla nabídku přijmout. 
 

19. RMM schválila inventarizační zprávu pro rok 2019. 
 

20. RMM schválila smlouvu o dílo č.1/2020 mezi městyse Měřín a paní Ing. Ivanou Tužínskou 
na administraci projektu „Modernizace kuchyně ZŠ Měřín dle požadavku poskytovatele  
dotace (Ministerstva financí ČR)  v hodnotě 35 000,-Kč. 
 
 


