
Výpis  z jednání č.5 Rady městyse Měřína konané dne 17.3. 2020 

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM provedla místní šetření na základě ústních žádostí o odstranění skupiny stromů. 
RMM rozhodla po provedeném místním šetření požádat úřad městyse o skácení 1 ks stromu. 
 

3. RMM vzala na vědomí Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na 
Přístavbu skladové haly v areálu Hobby centrum Měřín na Jihlavské ulici.  
 

4. RMM projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB mezi MM a GasNet, s.r.o. 
na přeložku plynového vedení  před domem manželů Hrůzových na Jihlavské ulici, p.č. 347 
v k.ú. Měřín. RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem.   
 

5. RMM projednala dopis od p. .. s žádostí o vysvětlení důvodů proč s ní nebyl uzavřen nájem 
na byt v DPS. RMM rozhodla pověřit místostarostu odpovědí žadatelce. 
 

6. RMM projednala a vzala na vědomí  Výroční zprávu za 2019 Školy umění Měřín, z.s. 
RMM tímto děkuje všem lektorům a lektorkám za obětavou práci pro vzdělání dětí v Měříně 
a okolí.   
Dále RMM projednala a odsouhlasila žádost ŠUM Měřín o podnájem pronajatých prostor.  
 

7.RMM projednala a vzala na vědomí zprávu z Ministerstva financí ČR Závěrečné 
vyhodnocení akce „Modernizace kuchyně ZŠ Měřín“. 
Závěr zprávy: Nedošlo k porušení dotačních podmínek. 
RMM děkuje všem, kteří se na této akci fyzicky i administrativně podíleli.  
 

8.RMM projednala návrh Smlouvy o provozování a servisu TKR (televizního kabelového 
rozvodu) mezi MM a Nej.cz s.r.o. 
RMM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 

9. RMM projednala Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi MM a Cetin, a.s. na 
uložení vedení mezi dvěma budovami na dvoře radnice, č.p.106. 
RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

10. RMM projednala nabídku firmy 81KLIMA, s.r.o. na zhotovení klimatizace v ceně 39.902,-
Kč vč. DPH na radnici do místnosti, ve které jsou umístěny servery.  
RMM rozhodla nabídku přijmout.    
 

11. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD: 25.4.2020 – přednáška Jaroš, 26.4.2020 zábava 
Nájmy můžou být realizovány pouze za předpokladu, že k datu nájmu budou uvolněny 
restrikce vyhlášené vládou ČR, které se týkají shromažďování osob. 
 

12. RMM se seznámila se současným právním stavem jednání o odstranění stavby ve 
vlastnictví p. .. vedle budovy Hasičské zbrojnice. Dále projednala požadavek p…, aby MM 
vyklidil umístěné věci v čekárně v budově Hasičské zbrojnice, kterou dosud užívala a kterou 
se zavázala vymalovat. Místnost používá MM jako sklad a v tomto stavu ji není možno celou 
vymalovat. RMM rozhodla pověřit místostarostu odpovědí. 
 
13.RMM projednala nabídky 3 subjektů na pronájem prostranství na pouť 2020: 



RMM rozhodla vybrat pana Františka Hubeného, jako uchazeče s nejvýhodnější nabídkou. 
 

14. RMM vzala na vědomí Závěrečný účet městyse Měřín. Tento dokument bude předložen 
ZMM na projednání. 
 

15. RMM projednala rozpočtové opatření 2/2020/1RM. 
RMM rozhodla rozpočtové opatření schválit.  
 

16. RMM projednala žádost p. … o otevření jedné třídy MŠ po dobu alespoň 3 týdnů v období 
červenec a srpen 2020, kdy bude MŠ v rekonstrukci, z důvodu nedostatku počtu dnů 
dovolené, které se týká více pracujících maminek. 
RMM rozhodla pověřit starostu odpovědí s ohledem k uzavřené smlouvě o přístavbě. 
 

17. RMM projednala žádost majitele, p.č.1311/12 v lokalitě Balinka IV. na výstavbu RD. 
Žadatel žádá přikoupit část p.č.1311/4 (cca 50m2) mezi chodníkem a jeho parcelou. RMM 
rozhodla žádost předložit ZMM s negativním stanoviskem. 
 

18. RMM projednala  2 nabídky  na výměnu 2 kotlů v budově na ulici Zarybník č.p. 255. RMM 
vybrala uchazeče s nižší nabídkovou cenou a to firmu Robotka TZB, s.r.o.   
 

19. Po dohodě s ředitelkou MŠ Měřín RMM souhlasila vzhledem k situaci ohledně 
koronavirové infekce s uzavřením mateřské školy od 18.3.2020 do 29.3.2020.  
 

20. RMM schválila zveřejnění záměru směny pozemků : 
díl b z pozemku p.č. 459 o výměře 65 m2 za 
díl c z pozemku  p.č. 461 o výměře 65 m2 v k.ú. Měřín . 
 

21. RMM schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi městysem Měřín a p. …. 
Jedná se o výstavbu opěrné zdi  a 3 nádrží na dešťovou vodu na parcele č. 461. 
 
 
 
 


