
Výpis z jednání č.3 Rady městyse Měřína konané dne 21.2.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání.   
 
2.RMM projednala návrh Darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina jako dárcem a MM jako 
obdarovaným na pozemky p.č. 1585/10 (1500m2) a p.č.1585/11 (209m2), na kterých je již 
vybudován chodník mezi komunikací Černická, (nájezd na D1), u bývalého Pramenu a domem 
... RMM rozhodla předložit tento návrh na jednání ZMM. 
 
3. RMM projednala návrh Smlouvy o smlouvě budoucí mezi MM jako budoucím prodávajícím 
a Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím na prodej pozemků p.č.187/46, 187/47, 1311/9, 
1311/13, 1311/14 o celkové výměře 3.214 m2 na výstavbu 3 objektů pro sociální služby 
v rámci projektu „Transformace domova Kamélie Křižanov IV.“   
RMM rozhodla předložit návrh smlouvy na ZMM. 
 
4. RMM projednala Smlouvu o nájmu nemovitosti předloženou E.ON Česká republika s.r.o. na 
pronájem 2 parkovacích míst na nabíjecí stanici elektromobilů v prostoru nalevo od příjezdové 
cesty ke školní kuchyni za cenu 12.000,-Kč ročně. RMM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu 
pozemku dle výkresové dokumentace. Jedná se cca o 30 m2 na p.č.442 v k.ú. Měřín. 
 
5. RMM  projednala Smlouvu o poskytnutí dotací z Kraje Vysočina a MPSV na pečovatelskou 
službu na rok 2018  v celkové výši 171.000,-Kč. RMM rozhodla pověřit starostu podpisem. 
6. RMM rozhodla požádat o prodloužení povolení na vypouštění znečištěných odpadních vod  
ze stomatologických ordinací... RMM pověřuje starostu podáním žádosti. Platnost 
přecházejícího povolení již vypršela. 
 
7. RMM projednala žádost Rekostavu VM,s.r.o. o vyjádření ke stavbě přípojky NN na pozemek 
p.č.300, …  a návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na položení kabelu NN do štěrkové 
komunikace mezi zahradou p. .. a D1. RMM rozhodla s žádostí souhlasit a pověřila starostu 
podpisem. 
 
8. RMM  projednala žádost … o prodej části pozemku parc.č. 69/1 v k.ú. Pustina u Měřína  
(20m2) a rozhodla provést místní šetření.  
 
9. RMM  projednala žádost … o skácení 4 stromů na p.č.187/2 patřících Městysu Měřín, a 
rozhodla provést místní šetření. 
 
10. RMM vzala na vědomí žádost … o místo VPP. 
 
11. RMM projednala žádosti o pronájem KD: 2018-03-11, TJ Jiskra Měřín, Valná hromada 
RM rozhodla s pronájmem souhlasit. 
 
12.RMM  projednala a schválila návrh Výzvy na provedení stavebních prací na akci: „Vytvoření 
míst pasivního odpočinku v Měříně“ a stanovil komisi pro otevírání obálek  
dne 7.3. 2018 v 11:00 hod ve složení: 
Předseda:  J. Servít, Člen:     J. Pazdera,  Člen:  člen stavební komise, člen finančního výboru 
Náhradníci: JUDr. Dvořák, A. Oulehlová, R. Hnízdil 
 



13. RMM projednala nabídku  na regulaci hnízd Jiřiček a očištění fasády na radnici v Měříně. 
 
14.  RMM vzala na vědomí návrh změny územního plánu, který zaslala fi. ARMEX, s.r.o. na KÚ 
Vysočina, kterým ARMEX žádá o změnu účelu jejich vlastních pozemků mezi ČS a D1.  
 
15. RMM projednala a schválila návrh Příkazní smlouvy mezi Ing. Hanou Veselou a MM  na 
přípravu a vyhodnocení výběrového řízení na zakázku“ Vytvoření míst pasivního odpočinku 
v Měříně“ za cenu 5.500,-Kč. RMM pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 
16.RMM projednala cenovou nabídku fi AQA CLEAN Ing. Josef Novotný, Jihlava na zhotovení 
podkladu pro dokumentaci na územní řízení na plánovanou výstavbu RD v lokalitě Pustina za 
cenu 60.000,-Kč + DPH. RMM rozhodla a pověřila starostu podpisem smlouvy.  
 
17. RMM provedla pohovor s p. Markem Dvořákem a Lukášem Pólem jako uchazeči o práci v 
Kulturní komisi.  RMM rozhodla jmenovat s účinností od 1.3. 2018 členy kulturní komise p. 
Marka Dvořáka a p. Lukáše Póla. 
 
18. RMM projednala nabídku stávajícího dodavatele plynu firmy Pražská plynárenská na 
dodávku plynu v období 2019-2020 za cenu 465,-Kč/MWh. RMM rozhodla nabídku využít pro 
městys Měřín, ZŠ a MŠ a pověřuje zástupce podpisem smluv. 
 

 


