
Výpis  z jednání č.5 Rady městyse Měřína konané dne 20.3.2019  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. Na základě rozhodnutí RMM z minulého zasedání, kdy byla projednána stížnost p. .. na 
způsob parkování p. .. v ulici Ve Vrbí před rodinným domem …, bylo provedeno místní 
šetření v ulici Ve Vrbí za účasti ...  
Mezi p… a p. .. byla uzavřena dohoda o parkování vozidla pana .., které bude nadále 
parkovat v rohu ulice u brány dle přiložené fotografie. 
 

3. Na základě obdrženého mailu a fotografií p. .., o tom, že z přilehlých stromů spadly při 
nedávném větrném počasí na ulici Ve Vrbí suché větve, bylo provedeno místní šetření.   
RMM rozhodla obeslat majitele stromů podél cesty s upozorněním na padající větve na 
cestu a sesouvající se svah a pověřuje starostu odpovědí stěžovatelce. 
 

4. RMM projednala návrh fi APULACH, s.r.o. zastoupené JUDr. Drápalovou na Dohodu o 
narovnání na zaplacení daru 100.000 Kč dle smlouvy o nájmu na provozování herny.   
APULACH nabízí částku 50.000,-Kč. 
RMM rozhodla předložit návrh ZMM s kladným stanoviskem RMM. 
 

5. RMM  projednala  

• a vzala na vědomí Zápis a Usnesení ze schůze představenstva LDO Měřín ze dne 
26.2.2019. 

• a schválila  Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva LDO JUDr. Dvořáka 
Karla, zástupce Městyse Měřín mezi LDO a Městysem Měřín. 

 

6. RMM projednala návrh předložený fi LICA CZECH, s.r.o. na Smlouvu o technické podpoře 
zařízení mini CMTS za cenu 5.000,-Kč/rok. RMM rozhodla návrh přijmout a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
 

7. RMM   vzala na vědomí zprávu ze zasedání Valné hromady Společenství vlastníků lesa 
Dominikalisté Měřín, přednesenou Ing. Pazderou, který se VH zúčastnil jako zástupce 
Městyse Měřín, který vlastní ve Společenství podíl.  
RMM dále schválila plnou moc p. Vencálkovi Janovi, Náměstí 11, Měřín jako předsedovi 
Společenství vlastníků lesa Dominikalisté Měřín, k podávání žádostí o dotace a dalším 
činnostem souvisejícím se snahou o získání dotací pro Společenství vlastníků lesa 
Dominikalisté Měřín. 
 

8. RMM projednala  žádost o vyjádření k plánované novostavbě  RD předloženou … na p.č. 
1192/2,1193/1a 1194 v katastrálním území Měřín na ulici Zarybník. RMM rozhodla s žádostí 
souhlasit . 
 

9. RMM projednala a schválila Smlouvu o zřízení VB č.: NM-14330049764/001 na uložení 
kabelového vedení a příslušenství na připojení RD na akci “Měřín, úprava sítě nn, lok. Balinka 
III.etapa“ za jednorázovou náhradu 20.000,-Kč + DPH. RMM pověřila starostu podpisem 
Smlouvy. 
 



10. RMM projednala žádost p. .. z fi Support of Enforcer, s.r.o. Měřín o pronájem pozemku 
83/1 vedle hasičské zbrojnice.  RMM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu a postoupit žádost 
ZMM.  
 

11.  RMM projednala návrh Dodatku č.20 ke smlouvě o provozování KT v Měříně ve kterém 
provozovatel fi Nej.cz, s.r.o. zdůvodňuje požadavek navýšení poplatků navýšením poplatků 
od společností PRIMA a NOVA. 
RMM rozhodla návrh přijmout a pověřuje starostu podpisem dodatku. 
 

12. RMM projednala a schválila Smlouvu o zřízení VB č.:NM-14330052714/001 na uložení 
kabelového vedení a příslušenství na připojení RD na akci “Měřín, propoj VN189 TS ŠKOLA 
JEDNOTA“ za jednorázovou náhradu 67.000,-Kč + DPH. RMM pověřila starostu podpisem 
Smlouvy. 
 

13. RMM projednala RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD 
04.05.2019 - Turbo 
27.07.2019 – soukromá oslava 
14.09.2019 – Ivo Jahelka 
12.10.2019 – Na stojáka 
09.11.2019 – soukromá oslava 
 


