
Výpis  z jednání č.3 Rady městyse Měřína konané dne 12.2. 2020  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala  nabídku pana Ing. Česlava Veselého na výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci „Přístavba, nástavba a stavební úpravy na 
rozšíření kapacit MŠ Měřín“ za cenu 49.500,-Kč. 
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

3. RMM projednala nabídku na zhotovení klimatizace v místnosti servovny na radnici za cenu 
47.450,-Kč + DPH. RMM rozhodla pověřit starostu zajištěním konkurenčních nabídek. 
 

4. RMM schválila účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Mateřské školy Měřín za rok 2019 
ve výši 2.558,41 Kč a jeho rozdělení takto: 2.558,41 převedení do rezervního fondu. 
Dále schválila odpisový plán MŠ Měřín na rok 2020. 
 

5.RMM projednala návrh Darovací smlouvy, kterou daruje Kraj Vysočina městysi Měřín 
bezplatně 5 parcel nacházejících se pod komunikací a chodníkem na ulici Zabrána v celkové 
výměře 433 m2. RMM rozhodla předložit tento návrh ZMM. 
 

6. RMM projednala žádost … o pronájem bytu v DPS. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že její 
žádost bude postoupena sociální pracovnici k prověření a posouzení.  
 

7. RMM projednala žádost ...o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 ve dvorní části 
radnice. RMM rozhodla smlouvu prodloužit na dobu 31.03.2021. 
 

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

9. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD:  
 
 
 
 

10. RMM projednala cenovou nabídku na výměnu 2  kotlů Dakon  (chudobinec Zarybník).  
RMM rozhodla pověřit starostu zajištěním konkurenční nabídky. 
 

11. RMM schválila Dohodu o ukončení nájmu bytu v DPS s p. .. ke dni 29.2.2020. 
 

12. RMM rozhodla pověřit místostarostu k zajištění nabídek na pronájem plochy od zájemců 
o provoz atrakcí na letošní pouti. Nabídka musí obsahovat i ceny za jednotlivé atrakce.  
 

13. RMM projednala nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod 
pozemků p.č.157, p.č.384/2, p.č.385, p.č.386/2 v k.ú Měřín. RMM rozhodla předložit nabídku 
na jednání ZMM. 
 

14. RMM rozhodla zakoupit 40 lístků na koncert skupiny The Beatles revival jako podporu pro 
záchranu Nové židovské synagogy ve Velkém Meziříčí. 
 

15. RMM schválila účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Základní školy Měřín za rok 2019 
ve výši 188.933,42 Kč a jeho rozdělení takto: 148.933,42 Kč převedení do rezervního fondu a 
40.000,- Kč převedení do fondu odměn. Dále schválila odpisový plán ZŠ Měřín na rok 2020. 

Objednávky KD :  

28.3. +29.3. +3.4.2020 Divochot, div hra Mýdlo  

13.6.2020 MyNe – Rozjezd fest- hudební festival 



16. RMM pojednala Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení č. 1030058351/001 – MŠ. 
RMM rozhodla pověřit starostu podpisem smlouvy. 
 

17.RMM projednala a schválila cenovou nabídku Energetické agentury Vysočiny na 
zpracování odpadového auditu městyse Měřín a vytvoření informační brožury o odpadovém 
hospodářství městyse. Zpracování odpadového auditu 8.740,-Kč, Brožura o odpadovém 
hospodářství MM……31.700,-Kč. Cenová nabídka bude podkladem k žádosti o dotaci z Fondu 
Vysočiny z programu Odpady a ekologická výchova 2020. 
 

18. Č.j. 127/20 RMM projednala a schválila cenovou nabídku Atlas Consulting  na  právní 
program CODEXIS  a jeho údržbu na 2 roky………………..za cenu 51.846,-Kč. 
 

19. RMM projednala protokol o jednání hodnotící komise na akci: Oprava asfaltových ploch 
– parkoviště U kohouta, cesta ke škole a dvůr škola. Nejnižší nabídku podala firma COLAS, a.s. 
za 1.413.995,-Kč vč. DPH. RMM doporučuje ZMM uzavřít smlouvu se společností COLAS, a.s., 
jako uchazečem s nejvýhodnější nabídkou. 
 

20. RMM rozhodla stanovit částku 25,-Kč/ks vč.DPH za půjčení ubrusů půjčovaných 
v souvislosti s pronájmem Kulturního domu. 
 

21. RMM projednala nabídku Ing. Hany Veselé na uzavření Příkazní smlouvy na přípravu 
podkladů, podání žádosti o dotaci a realizaci akce „ Hřiště ZŠ - vybudování šaten a WC, oprava 
sportovního povrchu“  za celkovou cenu 50.000,-Kč. RMM rozhodla nabídku přijmout a 
pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

22. RMM projednala nabídku Ing. Hany Veselé na uzavření Příkazní smlouvy na přípravu 
podkladů a podání žádosti o dotaci a realizaci akce „ Místo aktivního a pasivního odpočinku 
v Měříně-Balinka“ za celkovou cenu 60.000,-Kč. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila 
starostu podpisem smlouvy. 
 

23. RMM vzala na vědomí stanovisko VaS Žďár nad Sázavou k žádosti o převod pozemků 
vedle ČOV pro stavbu sběrného místa nebo sběrného dvora na odpady. 
 

 
 


