
Výpis z jednání č.2 Rady městyse Měřína konané dne 6.2.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání   
 

2.RMM schválila účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Mateřské školy Měřín za rok 2017 
ve výši 213.079,-Kč a jeho rozdělení takto: 200.000,-Kč převedení do investičního fondu a 
13.079,-Kč převedení do rezervního fondu. Dále RMM schválila odpisový plán MŠ Měřín na 
2018. 
 

3. RMM schválila účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Základní školy Měřín za rok 2017 
ve výši 150.417,75 Kč a jeho rozdělení takto: 130.417,75 Kč převedení do rezervního fondu a 
20.000,-Kč převedení do fondu odměn. Dále RMM schválila odpisový plán ZŠ Měřín na 2018. 
 

4. RMM  rozhodla poskytnout občerstvení na akci „Maškarní průvod“ . 
 

5. RMM schválila nákup odměn a drobného materiálu pro děti na Dětské šibřinky 2018 
pořádané v KD Měřín v hodnotě 3.000,-Kč. 
 

6. RMM vzala na vědomí žádost Kraje Vysočina o koupi 3 pozemků v lokalitě Balinka IV. za 
účelem výstavby domácností transformovaného bydlení a denního stacionáře. 
RMM rozhodla předložit žádost a smlouvu o smlouvě budoucí ZMM. 
 

7. RMM projednala doručené návrhy na změnu územního plánu obce Měřín a Pustina  na 
plochy určení k bydlení: 

• p.č.1710/23, k.ú.Měřín,.. 

• p.č.157/4 a část 292, k.ú. Pustina,.. 

• p.č.1694/1 + p.č.3265, k.ú. Měřín,.. 

• p.č. 3035, k.ú. Měřín, Městys Měřín 
a rozhodla předložit tyto návrhy při projednávání změny územního plánu. 
 

8. RMM  projednala vydaní souhlasu vlastníka pozemků pro Kraj Vysočina za účelem 
uskutečnění stavebního záměru výstavby domků : „Transformace domova Kamélie Křižanov, 
stavby Měřín 1, Měřín 2 a Měřín BA + DS“ a zároveň souhlas s vynětím zemědělských 
pozemků ze ZPF  a rozhodla předložit bod k projednání ZMM. 
 

9. RMM   projednala upozornění od Policie ČR na nedostatečně osvětlený přechod pro chodce 
před domem č.p. 185 a požadavek osvětlit všechny přechody na celém území MM dle 
současných vyhlášek. 
RMM rozhodla zadat zpracování projektové dokumentace nasvětlení dvou přechodů. 
 

10. RMM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina a 
MM o uložení vedení na akci „Veřejné osvětlení v ulice Zabrána-Měřín“  a rozhodla předložit 
jej na nejbližší jednání ZMM. 
 

11. 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.  
 

12. RMM vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace 
na akci “ Komplexní obnova zeleně v Městyse Měřín, III. etapa“ ve výši 1.175.195,-Kč.  
 



13. RMM vzala na vědomí souhlas Kraje Vysočina se stavebním záměrem “Měřín, lokalita 
Balinka, komunikace pro výstavbu RD, IV.etapa“, který se dotkne i pozemku p.č. 188 ve 
vlastnictví Kraje Vysočina. Po závěrečném geometrickém zaměření stavby bude možno 
požádat Kraj Vysočina o majetkové vypořádání zastavěné části pozemku. 
 

14. RMM projednala návrh Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo  s fi F.R.Z.agency.s.r.o o prodloužení  
doby předání podkladů pro výrobu publikace o měřínských spolcích do 30.4.2018. 
RMM rozhodla s návrhem souhlasit a předložit tento Dodatek na nejbližší jednání ZMM. 
 

15. RMM projednala Žádost AGRO-Měřín, a.s. o součinnost při zajištění minimalizace škod 
způsobených vyjíždění nových cest po pozemcích obhospodařovaných AGRO-Měřín a.s., 
zvláště na horizontu mezi Strážnicí a silnicí k Blízkovu. 
RMM rozhodla vyvěsit tuto žádost na stránky www.merin.cz  do vývěsní skříňky na radnici.  
 
16. RMM projednala žádosti o pronájem KD: 
2018-05-05, rodinná oslava  
2018-11-24, rodinná oslava 
2018-02-16, vzdělávací seminář Most Vysočiny, o.p.s. Velké Meziříčí 
2018-03-18, jarní výstava, 
RM rozhodla s pronájmy souhlasit. 
 

17. RMM schválila na návrh komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci 
„Komplexní obnova veřejné zeleně v městyse Měřín, III.etapa“ vítězného uchazeče s nejnižší 
nabídkou a doporučila ZMM schválit znění smlouvy o dílo. 
 

18. RMM rozhodla na základě zveřejněného záměru pronájmu pozemku na parkovišti pod 
kostelem na dobu konání poutě 2018 uzavřít smlouvu s p. Františkem Hubeným, Dobronín. 
 

19. RMM projednala nabídku od firmy MetalPro Vysočina s.r.o. na výrobu zastřešení na 
kontejnery u starého hřbitova za cenu 84.700,-Kč včetně DPH. RMM rozhodla nabídku 
přijmout. 
 

20. RMM projednala žádost … o prodej části pozemku parc.č. 1219/3 v k.ú. Měřín. RMM 
rozhodla zveřejnit záměr prodeje a předložit žádost ZMM. 
Š a pověřuje zástupce podpisem smluv. 


