
 Výpis z jednání č.4 Rady městyse Měřína konané dne 23.3.2017 od 16.00 hodin 

1.RMM odsouhlasila program jednání   
 

2. RMM projednala nabídku rekonstrukce prostor v č.p. 106 po bývalé drogerii p. Froldové, 
kterou předložil p. Jiří Hlávka-JITOM elektro  a žádost o odklad placení nájemného do doby 
dokončení oprav prostor. 
RMM rozhodla uzavřít s firmou nájemní smlouvu s účinností od 1.6. 2017 s tím, že uvedená 
investice, kterou firma provede na majetku pronajímatele, bude umořena na nájemném. 
 

3. RMM projednala nabídky nájemného za pronájem veřejných prostor  na pouť 2017. RMM 
rozhodla  zveřejnit záměr pronájmu veř. prostranství na pouť 2017. 
 

4. RMM projednala Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor  a zařízení 
v Kulturním domě (hostinec „Pekelný šenk“) uzavřená se sl. Marií Běhalovou, o změně článku 
11. kde se upřesňuje způsob platby za nájem a za služby. Výše nájmu ani předmět nájmu se 
nemění. RMM pověřila starostu podpisem Dodatku č.1.   
 

5.RMM projednala cenovou nabídku na deratizaci městyse Měřína předloženou p. Ing. 
Jaroslavem Drbálkem, Pozďatín a rozhodla nabídku přijmout. 
 

6.RMM projednala návrh Souhlasu městyse Měřína jako spoluvlastníka LDO na zábor 
pozemků pro rozšíření silnice Stáj-Zhoř, který předložila fi PROFI Jihlava spol. s r.o. RMM 
rozhodla pověřit starostu odpovědí žadateli a rozhodla předložit tento návrh na nejbližší 
jednání ZMM. 
 

7.RMM projednala  žádost … o bezplatné propůjčení prostranství  u kostela za účelem 
primiční mše svaté dne 1.července 2017 od 14:00. 
RMM rozhodla souhlasit s bezplatným použitím prostranství.  
 

8.RMM vzala na vědomí závěrečné vyhodnocení 2 akcí: 

• “Zateplení budovy Mateřské školy Měřín“ provedenou Státním fondem životního 
prostředí s výsledkem: Projekt splnil podmínky pro závěrečné vyhodnocení.  Dotace 
ze  SFŽP činila celkem 3.739.935,-Kč 

• „Komplexní obnova veřejné zeleně,II.etapa“ provedenou Státním fondem životního 
prostředí s výsledkem: Projekt splnil podmínky pro závěrečné vyhodnocení.  Dotace 
ze  SFŽP činila celkem 361 027,-Kč.  

RMM tímto děkuje zaměstnancům MM za dobrou práci. 
 

9. RMM projednala nabídku fi. PAvEx Consulting, s.r.o. na aktualizaci pasportu komunikací a 
rozhodla nabídku využít. 
 

10. RMM projednala žádost o použití loga městyse Měřína na propagačních materiálech pro 
uskutečnění muzikálu Očima Jidáše na motivy muzikálu Jesus Christus Superstar, kterou 
předložila p. Tomanová Petra. RMM rozhodla s použitím loga souhlasit.  
 

11. RMM projednala Dodatek č.1  k dohodě mezi MM a Úřadem práce ČR o zvýšení příspěvku 
na VPP  a pověřila starostu podpisem. 
 



12. RMM projednala Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.:NM-
014330041723/001, na uložení kabelového vedení, kterým se nahrazuje původní vzdušné 
vedení přes D1 v lokalitě na Jihlavské ul. mezi D1 a silnicí II/602 . RMM rozhodla s návrhem 
souhlasit a pověřuje starostu podpisem Smlouvy. 
 

13. RMM schválila dodatek č.17 ke Smlouvě  o provozování a servisu televizního kabelového 
rozvodu uzavřené (TKR) uzavřené s Nej.CZ,s.r.o. Změna se týká příjmu kanálů Eurosport 1 a 
Eurosport 2. RMM pověřila starostu podpisem dodatku. 
 

14. RMM projednala Stanovisko Úřadu městyse Měřína k Žádosti o skácení vrby na bývalém 
rybníku: Na prohlídku stromu byl již podruhé pozván znalec a certifikovaný arborista p. 
Zvědělík, který opakovaně označil strom za dlouhodobě perspektivní, s tím, že nahnutí 
stromu nenarušuje jeho stabilitu a doporučil pouze prořez suchých větví. Na základě tohoto 
Stanoviska RMM rozhodla odpovědět žadatelům, že strom nebude skácen, ale bude pouze 
proveden prořez suchých větví. 
 

15. RMM rozhodla objednat čištění umělých travních ploch na tenisovém hřišti u kabin a na 
hřišti za školou od firmy FM Credit s.r.o., Jihlava .  
 

16. RMM projednala nabídku na mobilní aplikaci „Česká obec“. RMM rozhodla nabídku 
nepřijmout. 
 

17. RMM schválila prodej 2 ks vyřazených počítačů .  
 

18.RMM rozhodla využít nabídku fmy DATA PROCON s.r.o., Brno na pořízení detailní 
ortofotomapy Měřínského katastru pro portál GOBEC.  
 

19. RMM rozhodla schválit odměnu ředitelce ZŠ . 
 
 
 


