
Výpis  z jednání č.4 Rady městyse Měřína konané dne 6.3.2019  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM provedla otevření obálek a vyhodnocení nabídek na pronájem plochy pod kostelem 
na umístění pouťových atrakcí na pouť 2019, na základě vyhlášeného výběrového řízení 
s možností osobní účasti žadatelů:  
Podáno bylo 7 nabídek. 
Čísla nabídek   

1) Jaroslav Holý, Kolmý 6,373 72 Lišov…… nabídka 120.000,-Kč, 
2) Jaroslav Holý, Václava Volfa 10,37005 České Budějovice …. Nabídka 118.500,-Kč, 
3) J.Navrátil, Č.Vrbné 1984,České Budějovice………………………..nabídka 126.000,-Kč, 
4) František Hubený st., Dobronín …… nabídka 136.000,-Kč, 
5) František Hubený ml., Dobronín …… nabídka 126.000,-Kč 
6) Jan Paldus, Dobronín …… nabídka 80.000,-Kč 
7) Jaroslav Fiala st., Dobronín …… nabídka 122.000,-Kč 

RMM rozhodla uzavřít smlouvu s panem Františkem Hubeným starším, který podal nejvyšší 
nabídku. 
 

3. Na základě rozhodnutí RMM z minulého zasedání, kdy byla projednána stížnost … na 
způsob parkování … v ulici Ve Vrbí. RMM rozhodla provést místní šetření dne 20.3.2019. 
 

4. RMM projednala a  vzala na vědomí dopis státního pozemkového úřadu o pozemkových 
úpravách na zadržení vody v krajině. 
 

5. RMM schválila Dohodu mezi MM a Úřadem práce ČR o poskytnutí příspěvku na vytvoření 
1 pracovního místa „Uklízeč veřejných prostranství“ na dobu 6 měsíců ( 1.3.-31.8.2019).  
 

6. RMM rozhodla na základě vyhlášení pronájmu nebytových prostor a podané žádosti 
schválit pronájem p. Markétě Jonášové, Luční 366, Dobronín, na provozování dentální 
hygieny v č.p. 106 v Měříně. Smlouva bude uzavřena po ukončení stavebních prací na dobu 
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu stanovenou pro nájem za nebytové 
prostory. 
 

7. RMM   projednala a provedla místní šetření k žádosti …, o směnu pozemků v k.ú. Pustina. 
RMM rozhodla zveřejnit záměr směny a prodeje pozemků. 
 

8. RMM schválila bezplatné vyvěšení 6 ks cedulí na sloupy veřejného osvětlení na 
dvoudenní stavební výstavu: STAVÍME, BYDLÍME, která se koná každoročně v Jihlavě, 
tentokrát 5.-6.4.2019. 
 

9. RMM projednala nabídku fi Lindstrom,s.r.o. o nabídce servisního pronájmu čistících 
rohoží. 
RMM rozhodla nabídku přijmout. 
 

10. RMM  projednala návrh Dodatku k příkazní smlouvě s fi MID, s.r.o. o vedení agendy 
mezd pro MM.  MID, s.r.o. požaduje zvýšení platby  ze 2500,-Kč na 4500,-Kč/měsíc. 
RMM rozhodla souhlasit s dodatkem a pověřuje starostu podpisem. 
 



11. RMM neschválila žádost o fin. příspěvek na kanalizační přípojku předloženou Diakonií 
Broumov. MM nemůže investovat do nemovitostí, které nevlastní. 
 

12. RMM vzala na vědomí „Oznámení o zahájení správního řízení na nepodstatnou změnu 
v provozu farmy na výkrm prasat v Měříně“ společnosti AGROFARM,a.s. 
 

13. RMM projednala a vzala na vědomí zápis z členské schůze LDO Měřín, konané dne 
29.1.2019. 
 

14. RMM projednala žádost Kolpingovy rodiny o příspěvek do tomboly na dětské šibřinky. 
RMM rozhodla příspěvek neposkytnout s tím, že již byl poskytnut příspěvek na činnost pro 
rok 2019. 
 

15. RMM projednala návrh příkazní smlouvy mezi MM a GARANT, s.r.o. Žďár n.S, 
o výkonu technického dozoru stavebníka na akci „Měřín, lokalita Balinka-IV.ETAPA, 
Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD“ za cenu 74.000,-Kč.  
RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

16. RMM projednala RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD 
 
 
 
 
 
17. RMM schválila cenovou 

nabídku firmy INTOP spol. s r.o. na rekonstrukci havarijního stavu ohřevu vody na 
zdravotním středisku a DPS za cenu 159.500,-Kč s přípravou pro budoucí využití FV 
elektrárny ve výši 63.500,-Kč. 
 

18. RMM schválila znění výzvy zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavbu“ Městys Měřín, místní část Pustina – chodník podél silnice III/3491, úprava zastávky 
HD na silnici II/602“. RMM dále schválila termín otevírání obálek s nabídkami na výše 
uvedenou akci na 27.3.2019 v 9:00 hod. 
 

19. RMM stanovila termín otevírání obálek na 27.3.2019 v 8.00 hod. Dále stanovila 
výběrovou komisi ve složení: 
Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, Ivo Horák 
Náhradníci: Roman Hnízdil, Petr Matějíček, Anna Oulehlová 
 

Objednávky KD :  

18.05.2019 Divadlo OUDIV,z.s.,Úvaly u 
Prahy, 
hra Světáci, podle 
stejnojmenného filmu 


