
Výpis z jednání č.5 Rady městyse Měřína konané dne 4.4.2018  

(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  projednala a schválila Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření mezi MM a HB 
Auditing Žďár nad Sázavou na rok 2018 za cenu 29.000,-+ DPH. 
 
3. RMM rozhodla objednat 50 sad tašek typ A universal na tříděný odpad od firmy EKO-KOM, 
a.s. Praha na základě jejich nabídky. 
 
4. RMM projednala  a vzala  na vědomí Protokol o průběhu auditu plnění “Smlouvy o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ mezi MM a EKO-KOM, a.s. Praha. 
Ze závěrů auditu nevyplývají pro MM žádná opatření k nápravě. 
 
5.RMM  projednala žádost KÚ Kraje Vysočina o vyjádření k Žádosti o udělení licence na provoz 
autobusové dopravy na lince Jihlava- Žďár nad Sázavou- Boskovice-Prostějov –Olomouc. RMM 
s žádostí souhlasila a pověřila starostu odpovědí.  
 
6. RMM projednala žádost p. Ludvíka Hesse, předsedy fi. „Babybox pro odložené děti-STATIM, 
z.s.“ o peněžitý dar na výměnu a modernizaci Babyboxu v Jihlavě. RMM schválila dar ve výši 
2.000,-Kč. 
 
7. RMM schválila dodatek č. 19 ke smlouvě s fi. Nej.cz s.r.o., který se týká navýšení poplatků 
za příjem TV programů, které vysílá fi CET 21 (Nova, Nova 2, Nova Cinema….). 
RMM pověřila starostu podpisem. 
 
8. RMM projednala žádost Kraje Vysočina o bezúplatný převod 4 pozemků pod komunikacemi 
a to: 

• p.č. 1341/1 (415 m2),  p.č. 1341/3 (228 m2)  pod komunikací č.III/3518 v k.ú. Měřín. 
Jedná se o pozemek pod komunikací mezi mostem přes Balinku (u Indrových) a 
křižovatkou na Zarybník a na Kamenici a pozemek ve středu této křižovatky.  

• p.č. 160/3 (864 m2), p.č.160/4 (190m2) pod komunikací III/3491 v k.ú.Pustina.  
Jedná se o pás („příkopa“) nalevo vedle silnice mezi Pustinou a křižovatkou na 
Chlumek. 

RMM rozhodla předložit žádost na nejbližší jednání Zastupitelstva. 
 
9. RMM  schválila smlouvu s orchestrem Václava Marka  na účinkování na Plese 1. republiky, 
který bude pořádat  Městys Měřín dne 20.10.2018 v KD. 
 
10. RMM  projednala a vzala na vědomí Protokol o místním šetření ve věci prověření nakládání 
s odpadními oleji ze dne 29.3.2018. Celní úřad konstatoval, že MM plní zákonné povinnosti. 
 
11.RMM projednala a schválila cenovou nabídku p. Ing. Josefa Novotného na zhotovení 
dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Balinka IV“ v ceně 45.000,-Kč plus DPH a 
dokumentace pro provedení stavby na tutéž stavbu za cenu 58.000,- plus DPH. 



12. RMM schválila žádost Knihovny Východočeského muzea v Pardubicích na použití znaku 
městyse Měřína pro výstavní účely na expozici o rodu Pernštejnů, kteří kdysi vlastnili i městys 
Měřín. 
 
13. RMM projednala  pozvánku na VH České spořitelny. RMM rozhodla, že se zástupce MM 
VH nezúčastní. Dividenda z akcií, které vlastní MM bude činit za 2017 celkem 98.175,-Kč.  
 
14. RMM projednala cenový návrh od p. Smejkala Libora na převod, vyčištění, tisk DVD a 
výrobu nového obalu s jinou grafikou, filmového dokumentu o oslavách 700 let výročí MM 
v roce 1998 z VHS kazety na DVD za cenu 150,-Kč/ks. RMM rozhodla nakoupit 30 ks DVD. 
 
15. RMM projednala žádost … do pracovního poměru. RMM rozhodla sdělit žadateli, že 
nemáme žádné volné pracovní místo.  
 
16. RMM projednala návrh příkazní smlouvy s advokátem Mgr. Lubošem Klimentem o 
poskytování právních služeb pověřence ochrany osobních údajů za cenu 9.990,-Kč + DPH/ rok. 
V ceně je zahrnuto školení zaměstnanců a řešení 5 problémových situací za kalendářní rok. 
Řešení dalších problémů bude účtováno 500,-Kč/ hod + DPH. 
RMM rozhodla s návrhem Smlouvy souhlasit a pověřila starostu jejím podpisem. 
 
17. RMM projednala nabídku fi. Jiří Hlávka - JITOM elektro na umístění světelné informační 
propagační LED tabule na KD Měřín o rozměrech 192 x 48 cm za cenu 92.600,-Kč + DPH. Tabule 
by byla umístěna pod balkonem ve světlíku nad vstupními dveřmi. 
Na tabuli by se daly napsat 3-4 řádky textu cca 10 cm vysokého, 150 cm dlouhého. Je možno 
zobrazovat i obrázky. Vše v různých barvách. Bylo by možno ji ovládat přes internet.  
Např:   

• Myslivecký ples, sobota 1.12.2018, hudba Pikardi, bohatá tombola 

• Divadelní soubor Budišov hraje:  Dívka z Mexika,  sobota 12.11., od 18:00   hod, vstupné 
100,-Kč 

RMM rozhodla provést místní šetření. 
 
18. RMM jmenovala komisi pro otevírání obálek na akci: Projektová dokumentace na Zázemí 
sportovního areálu Měřín, ve čtvrtek 12.4.2018 ve 14:00 hod. 
Předseda: Ing. Servít Jiří, starosta 
Členové:  
Ing. Pazdera Jaroslav, místostarosta 
zástupce Stavební komise – Ivo Rohovský 
zástupce TJ Jiskra – Roman Hnízdil 
zástupce finančního výboru MM – Šárka Noehl 
zástupce kontrolního výboru – Vladimír Krejčí 
 
19. RMM projednala žádost o pronájem KD: 
2018-05-27, přednáška Radka Jaroše 
RM rozhodla s pronájmem souhlasit. 
 
20. RMM schválila dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací pro jedno pracovní místo na období od 4/2018 do 31.10.2018. 


