
Výpis z jednání č.4 Rady městyse Měřína konané dne 14.3.2018 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.   
 
2. RMM  provedla místní šetření na základě žádosti … na prodej části pozemku parc.č. 69/1 
v k.ú. Pustina u Měřína  (20 m2). 
RMM rozhodla zveřejnit záměr prodeje části pozemku s tím, že budoucí kupující uhradí 
geometrický plán, kterým bude pozemek oddělen.  
 
3. RMM  provedla  místní šetření na základě žádosti … o skácení 4 stromů na p.č.187/2 patřících 
Městysu Měřín. RMM rozhodla požádat úřad městyse o posouzení možného skácení. 
 
4.  Na pozvání RMM se na jednání RMM dostavili … RMM je seznámila s aktuální situací 
ohledně jejich žádosti o opravu místní komunikace. RMM rozhodla zadat projekt úpravy 
křižovatky komunikací ulic Zarybník, Ve Vrbí a Otínská.   
 
5. RMM vzala na vědomí návrh změny územního plánu, který zaslala fi. D134,a.s., kterým žádá 
zařadit pozemky v jejich vlastnictví mezi ulicí Pod Dálnicí a dálnicí D1 z kategorie orná půda do 
kategorie pro účely výstavby pro bydlení a hygienicky nezávadnou výrobu.  RMM předá žádost 
odboru výstavby a územního plánování úřadu města Velké Meziříčí. 
 
6. RMM se seznámila a vzala na vědomí výroční zprávu Školy umění v Měříně, z.s. za rok 2017. 
RMM děkuje a velmi oceňuje práci všech učitelů a organizačních pracovníků ŠUM, z.s., kterou 
vykonávají pro vzdělávání dětí i dospělých. 
 
7. RMM projednala 3 žádosti předložené Jiřím Melkusem, který zastupuje Ředitelství silnic a 
dálnic ČR.  Všechny pozemky se nachází u dálničního podjezdu na komunikaci vedoucí od Třech 
mostů do Valchy. 
 

1) Nájemní smlouva na pozemky 1280 m2 za nájemné 25.600,-Kč/rok 
2) Souhlas s dočasným odnětím z ZPF (72m2)  
3) Smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku s pozdějším odkupem 

zastavěného pozemku    
RMM rozhodla požádat žadatele o doplnění informací.  
 
8. RMM  projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene  mezi MM a GasNet, s.r.o. o 
položení vedení plynu za jednorázovou úplatu 46.827,-Kč. 
RMM rozhodla smlouvu schválit a ověřuje starostu jejím podpisem.  
 
9. RMM  projednala návrh Smlouvy  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve 
prospěch EON na položení kabelů NN a VN na pozemky MM do travnaté plochy vedle 
parkoviště před ZŠ. RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu podpisem  
 
10. RMM projednala žádost o pronájem KD: 
2018-04-25, koncert skupiny Kryštof. RM rozhodla s pronájmem souhlasit. 



11. RMM projednala  návrh Dohody  o podmínkách odstranění dřevin rostoucích mimo les 
předloženou Jiřím Melkusem, který zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.  Jedná se o 5 
stromů (4 x olše, 1 x smrk) u potoka na pozemcích MM u dálničního podjezdu vedle 
komunikace vedoucí od Třech mostů do Valchy.  ŘSD nabízí za tyto stromy podle znaleckého 
posudku 15.210,-Kč. ŘSD na základě této Dohody požádá Úřad MM o povolení kácení.  
RMM rozhodla s návrhem Dohody souhlasit a pověřuje starostu podpisem. 
 
12. RMM  projednala Protokol z jednání hodnotící komise  na akci: „Vytvoření míst pasivního 
odpočinku v Měříně“. Jedná se o stavbu 4 ks dřevěných přístřešků s lavičkami + 4 stojany na 
kola + 4 odpadkové koše + 6 ks laviček navíc. Nejnižší nabídka činila 289.371,-Kč a podala ji fy 
Jaroslav Petrla, Měřín. RMM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže.  
 
13. RMM projednala cenovou nabídku fi. Energetická agentura Vysočiny, jednatel Ing. Bouda, 
na zpracování žádosti o dotaci z programu Fondu Vysočiny na pořízení některých nových 
zařízení do školní jídelny. Nabídková cena zpracování žádosti je 3.000,-Kč vč. DPH + zpracování 
závěrečné zprávy za 500,-Kč. RMM souhlasila a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 
14. RMM projednala cenovou nabídku p. Ing. Urbánka na projektovou dokumentaci pro 
stavební řízení na „Přístavbu, nástavbu a stavební úpravy pro rozšíření kapacity mateřské školy 
Měřín“, za cenu 150.645,-Kč vč. DPH. 
RMM  s nabídkou souhlasila a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 
15. RMM projednala žádost MAS MOST Vysočiny, o.p.s. o  schválení finální verze  dokumentu 
projektu“ Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí“. 
Žádost podávají na MM, protože MM je zřizovatelem školy MŠ i ZŠ. 
RMM rozhodla dokument schválit a pověřila starostu jeho podpisem.   
 
16. RMM projednala žádost … o umístění v DPS.  
RMM rozhodla oznámit žadatelce, že v současné době není v DPS žádný volný byt a že bude 
zařazena do seznamu uchazečů. 
 
17. RMM schválila rozpočtová opatření č.2/2018/1RM ze dne 14.3.2018 v částce 180 578,-Kč.  
 
18. RMM schválila posun začátku činnosti p. Lukáše Póla v Kulturní komisi z 1.3.2018 na 
1.4.2018.   
 
19. RMM projednala cenovou nabídku p. Ing. Urbánka na kompletní projektovou dokumentaci 
pro územní řízení, stavební řízení a provedení stavby na akci“ Přechod pro chodce přes 
krajskou komunikaci III/34826, za cenu 36.300,-Kč vč.DPH. 
RMM rozhodla s nabídkou souhlasit a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
20. RMM schválila žádost Městyse Měřín o povolení skácení 2 ks břízy na p.č. 417, která roste 
v trase plánovaného chodníku k plánovanému přechodu přes komunikaci na Černou na ulici 
Černická. 
 



21. RMM projednala návrh smlouvy o dílo č. 9/2017 s Ing. Leošem Pohankou na projektovou 
dokumentaci na akci „ Přestupní terminál autobusové hromadné dopravy (ADH)“ v rozsahu 
kompletní projektové dokumentace za částku 155.000,-Kč plus DPH.  
RMM rozhodla návrh přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
22. RMM E-ON nájemní smlouva.  
RMM rozhodla návrh přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
23. RMM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s … na pronájem chaty na pozemku p.č.3477 v k.ú. 
Velké Meziříčí.  
RMM pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
24. RMM rozhodla uhradit klubu místních hokejistů pronájem ledu ve Velkém Meziříčí 
s podmínkou uspořádání výcviku malých dětských měřínských hokejistů. 
 


