
 Výpis z jednání č. 2 Rady městyse Měřína konané dne 8.2.2017 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 2-1-17.……………………………5-0-0 
 
2. RMM rozhodla o změně nájemních podmínek na akce pořádané v KD a to: nepožadovat 
složení jistoty 10.000,-Kč (resp. 5.000,-Kč) na akce: výstavy, přednášky, divadla, besídky pro 
děti a podobné akce, kde zpravidla nedochází k poškození majetku KD.   
Účinnost od 1.3.2017. 
Usnesení 2–2-17.……………………………5-0-0 
 
3. Č.j. 20/17, RMM projednala za přítomnosti manželů Antonína a Drahomíry Kožených jejich 
stížnost na rušení nočního klidu v noci z 26.12. na 27.12.2016  před KD Měřín.  
Usnesení 2-3-17.……………………………5-0-0 
 
4. Č.j. 52/17, 58/17, 70/17, 87/17, RMM projednala 4 žádosti o pronájem nebytového 
prostoru v budově č.p.106, vchod z náměstí (po bývalé drogerii p. Froldové). 
Záměr pronájmu byl zveřejněn 23.1.2017. 
RMM rozhodla vyzvat zájemce k předložení nabídky výše nájemného a to nejpozději do 
21.2.2017. 
Usnesení 2–4-17.……………………………5-0-0 
 
5. Č.j. 69/17, RMM projednala návrh příkazní smlouvy s p. Ing. Hanou Veselou na výkon 
inženýrské činnosti (TDS) na akci“ Rekonstrukce elektroinstalace a akustické úpravy pavilonu 
B ZŠ Měřín“ za cenu 44.000,-Kč. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.  
Usnesení 2-5-17…………………………….5-0-0 
 
6. Č.j. 63/17 RMM rozhodla na základě zveřejněného záměr  výprosy (= „pronájmu“)  na 
zavlažovací systém na tréninkovém fotbalovém hřišti Měřín pronajmout tento systém 
jedinému zájemci a to TJ Jiskra Měřín.  
Usnesení 2-6-17.……………………………5-0-0 
 
 
7. Č.j. 75/17, RMM projednala cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na 
akci: „Chodník podél silnice III/3518,Měřín“ předloženou fi. PROFI Jihlava, s.r.o. za cenu 
56.870,- Kč vč. DPH. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
Usnesení 2-7-17.……………………………5-0-0 
 
8. Č.j. 76/17 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.   
Usnesení 2-8-17.……………………………5-0-0  
 



9. Č.j. 86/17, RMM projednala cenovou nabídku p. Ing. Urbánka Davida a nabídku 
společnosti VOAYA s.r.o. na projektovou dokumentaci studie zázemí fotbalového hřiště 
Měřín za cenu 30.000,-Kč vč. DPH a cenu 38.418,-Kč a rozhodla nepřijmout ani jednu 
z nabídek, s tím že pověřuje místostarostu jedním o snížení částky na 25.000,-Kč za každou ze 
studií. 
Usnesení 2-9-17.……………………………5-0-0  
 
10. Č.j. 50/17, RMM vzala na vědomí dopis p. Ing. Zdeňka Vlacha o ukončení činnosti 
v Kulturní komisi městyse Měřína k 31.1.2017. 
Usnesení 2-10-17.……………………………5-0-0 
 
11. Č.j. 84/17, RMM projednala Žádost AGROFARM, a.s. o nepodstatnou změnu 
integrovaného povolení pro provozní jednotku Měřín a rozhodla s žádostí souhlasit. 
Usnesení 2-11-17.……………………………5-0-0 
 
12. RMM vzala na vědomí dva Protokoly o kontrole Úřadu práce, Krajská pobočka Jihlava na 
„Dohody o poskytnutí příspěvku…na VPP“  a to  

 Protokol Spis. zn. 31815-16-ZR  

 Protokol Spis. zn. 31814-16-ZR 
se závěrem: „Kontrolou nebylo zjištěno porušení dohody“.  
RMM tímto vyslovuje pochvalu pracovnicím, které měly plnění této dohody na starosti.   
Usnesení 2-12-17.……………………………5-0-0 
 
13. RMM rozhodla schválit účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Mateřské školy Měřín za 
rok 2016 ve výši 128.398,95 Kč a jeho převedení do rezervního fondu. 
Usnesení RM 2-13-17 ………………………5- 0- 0 
 
14. RMM rozhodla schválit účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Základní školy Měřín za 
rok 2016 ve výši 127.100,05 Kč a rozhodla o převedení 110.100,05 Kč do rezervního fondu a 
17.000,- Kč do fondu odměn. 
Usnesení RM 2-14-17 ……………………….5-0-0 
 
15. RMM rozhodla schválit odpisový plán Základní školy Měřín pro odepisování DHM pro rok 
2017. 
Usnesení RM 2-15-17 ………………………5-0-0 
 
16. RMM rozhodla schválit odpisový plán Mateřské školy Měřín pro odepisování DHM pro 
rok 2017. 
Usnesení RM 2-16-17 …………………5-0-0 
 
17. RMM  rozhodla poskytnout občerstvení na akci „Maškarní průvod“ ve výši 6.000,-Kč. 
Usnesení 2-17-17…………………..……5-0-0 
 
18. RMM schválila Inventarizační zprávu majetku městyse Měřína za rok 2016, kterou 
předložila inventarizační komise městyse Měřína. 
Usnesení 2-18-17…………………..……5-0-0 
 



19. RMM vzala na vědomí rozhodnutí úřadu MM ve věci kácení modřínů u domu č.p.233. 
Usnesení 2-19-17…………………….…5-0-0 
 
20. RMM projednala žádost společnosti Pueblo – archeologická společnost, o.p.s. o 
poskytnutí dokumentace stavby „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 
v ZŠ Měřín – přístavba, vestavba a stavební úpravy“. RMM rozhodla sdělit žadateli, že 
v současnosti došlo pouze k podání žádosti na územní řízení. 
Usnesení 2-20-17 
 
21. RMM schválila podání žádosti o dotaci na akci „Podpora pro vytvoření nebo obnovu 
místa pasivního odpočinku“ z programu MZe (naučná stezka). 
Usnesení 2-21-17 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 
 
 


