
 Výpis z jednání č.3 Rady městyse Měřína konané dne 1.3.2017 od 16.00 hodin 

1.RMM odsouhlasila program jednání   
 

2.RMM projednala Žádost fi ISW, s.r.o., Brno, zastoupenou p. Terezou Motyčkovou, o udělení 
výjimky z doby nočního klidu dne 31.12.2017 od 19:00 do 4:00 hodin dne 1.1.2018 na akci 
“Silvestrovská rocková noc 2017“ pořádanou v KD Měřín a rozhodla sdělit žadatelce, že MM 
nemá vyhlášku o rušení nočního klidu a proto nemůže udělit výjimku z rušení nočního klidu. 
 

3. RMM projednala a vzala na vědomí Zprávu o činnosti za rok 2016 o pečovatelských 
službách poskytovaných v Domě s pečovatelskou službou, předloženou p. Věrou Hradovou. 
 

4. RMM projednala obdržené cenové nabídky na pronájem nebytového prostoru v budově 
č.p.106, vchod z náměstí (po bývalé drogerii p. Froldové). 
Záměr pronájmu byl zveřejněn 23.1.2017. 
Cenovou nabídku předložili tři žadatelé. RMM rozhodla po odstoupení uchazeče s nejvyšší 
nabídkou pronajmout nebytový prostor uchazeči s druhou nejvyšší nabídkou a to fi JITOM . 
 

5.RMM projednala snížené cenové nabídky p. Ing. Urbánka Davida a nabídku společnosti 
VOAYA s.r.o. na projektovou dokumentaci studie zázemí fotbalového hřiště Měřín a rozhodla 
předložit tyto nabídky ZMM.   
 

6.RMM projednala Dodatek č.1. předložený fi ICOM transport,a.s. na zvýšení ceny za ujeté 
km autobusové dopravy o 1.16 Kč/km v důsledku jejich administrativní chyby při předkládání 
Smlouvy….na rok 2017.  RMM se rozhodla s Dodatkem č. 1 souhlasit  a pověřila starostu jejím 
podpisem. 
 

7. RMM projednala na základě nových tarifů platových tříd návrh platového výměru ředitelky 
MŠ a pověřila  starostu jejím podpisem. 
 
8. RMM projednala žádost … o projednání změny v rámci nového územního plánu  na využití 
p.č.300, k.ú. Měřín z NZ2 (trvalý travní porost) na BV ( bytová výstavba) a rozhodla zařadit 
žádost do seznamu žadatelů o změnu ÚP. 
 

9. RMM vzala na vědomí závěrečné vyhodnocení akce “Zateplení budovy Hasičské zbrojnice 
Měřín“ provedenou Státním fondem životního prostředí s výsledkem: Projekt splnil 
podmínky dotace.  Podpora z SFŽP činila 2 028 888,-Kč. RMM tímto děkuje zaměstnancům 
MM za dobrou práci. 
 

10.RMM projednala Žádost o závazné stanovisko ke stavebnímu povolení na stavbu: „LCL 
Měřín-kontejnerová rampa“ ve vnitřním areálu skladů fi Lidl v k.ú. Stránecká Zhoř a rozhodla 
sdělit žadateli, že nemá k žádosti o stavební povolení připomínek. 
 

11.RMM projednala nabídku fi DATA PROCON, s.r.o. na pořízení záznamů vytvoření 
ortomapy. 
 

12.RMM projednala návrh Smlouvy o poskytování služeb předloženou p. Ing. Ficem, 
Tišnovská Nová Ves, na poradenské služby při podávání daň přiznání k odpočtu DPH za služby 



poskytnuté v budově Kulturního domu. RMM rozhodla s návrhem Smlouvy souhlasit.   
Odměna za úspěch činí 1,5% z vratky DPH.  RMM pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

13. RMM schválila nákup odměn a drobného materiálu pro děti na Dětské šibřinky pořádané 
26.2.2017 v KD Měřín . 
 

14. RMM rozhodla objednat nabídky na zpracování aktualizovaných průkazů energetické 
náročnosti budov (PENB).  
 

15. RMM rozhodla o doplnění nájemní smlouvy na KD Měřín: „….…povinnost pořadatelů 
tanečních zábav a některých jiných akcí postavit mobilní plot mezi budovou KD a sousedním 
rodinným domem, aby nedocházelo ke znečisťování prostranství a obou budov“ a pověřila 
místostarostu zapracování této povinnosti do Nájemní smlouvy.   
 

16. RMM projednala žádost … o skácení vrby na bývalém rybníku na parc. č. 1219/1. RMM 
rozhodla požádat úřad městyse o stanovisko úřad městyse. 
 

17.RMM projednala Žádost  Školy umění Měřín, z.s. o možnosti podnájmu pronajatých 
prostor v budově hasičské zbrojnice, které má pronajaty ŠUM na cvičení žen. ŠUM by tím 
získal finanční prostředky pro další zlepšení své činnosti.  RMM rozhodla souhlasit 
s podnájmem pro tento účel za podmínek, které jsou stanoveny v nájemní smlouvě. Případné 
další podnájmy musí být řešeny samostatnými žádostmi.  
 

18. RMM projednala návrh Dodatku č.1. ke smlouvě o dílo č.44/2016 mezi Ing. Van den Berg 
, Vídeň u Velkého Meziříčí a Městysem Měřín na zpracování projekt dokumentace na 
Komplexní obnovu zeleně v městyse Měřín,II.etapa, s tím, že se částečně mění předmět 
projektu a to, že místo  (mimo jiné) ulice Blízkovské bude dokumentace zpracována na část 
parku před ZŠ Měřín. RMM souhlasí s tímto dodatkem a pověřuje starostu podpisem.  
 

19.RMM projednala návrh Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městysem Měřín a 
oprávněným AGRO-Měřín, a.s. o umístění energetického měření  a kabelů pro budovu bývalé 
pekárny na pozemcích u parkoviště MŠ u transformátoru VN 24 kV. RMM rozhodla se 
smlouvou souhlasit a pověřila starostu jejím podpisem. 
 
Za správnost výpisu: Řezníčková 
 
 


