
 Výpis z jednání č.5 Rady městyse Měřína konané dne 12.4.2017 od 16.00 hodin 

1.RMM odsouhlasila program jednání   
 

2.RMM projednala „Výzvu k vyplnění tabulky-kontrola využití bezúplatně převedených 
pozemků“ zaslanou Státním pozemkovým úřadem na pozemek p.č.3381 (mezi  sil. č. 602 a 
rybníkem Novým, uprostřed stojí hospodářské stavení).  Městys Měřín dodržel podmínky 
převodu a tak RMM pověřila starostu vyplněním tabulky a jejím odesláním. 
 

3. RMM vzala na vědomí oznámení ZO Českého svazu včelařů o.s. o tom, že letos nebudou 

pořádat výstavu a proto nebudou čerpat dotaci.  
 

4. RMM vzala na vědomí rozpočet, který předložil projektant  na akci „Veřejné osvětlení v ulici 
Zabrána-Měřín“ a rozhodla z předložených nabídek na realizaci vybrat firmu s nejnižší 
nabídkovou cenou a to VM REKOSTAV, s.r.o.  
 

5.RMM projednala nabídku Solar invest-green energy s.r.o. na realizaci FVE 9,9 kWp  a 
rozhodla pověřit starostu zjištěním délky návratnosti investice. 
 

6. RMM  projednala dodatek č.3  k nájemní smlouvě ze dne 2.1.2004 s p. …, kterou se snižuje 
výměra pronajímaného pozemku z 2.512 m2 na 1712 m2 a tím se snižuje i cena pronájmu . 
RM rozhodla po provedeném místním šetření s dodatkem souhlasit. 
 

7.RMM projednala žádost Ministerstva dopravy o vyplnění tabulky ve věci „Posouzení 
ekonomického zajištění dopravní obslužnosti“ a pověřila úřad městyse jejím vyplněním a 
odesláním. 
 

8. RMM projednala  a souhlasila  s návrhem „Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření“ 
předložený firmou HB auditing, s.r.o.   a pověřila starostu jejím podpisem.  
 

9. RMM projednala pozvánku na VH České spořitelny, a.s. a rozhodla, že se žádný zástupce 
městyse Měřína VH nezúčastní. 
 

10. RMM  schválila podání žádosti na Úřad práce o jedno pracovní místo na veřejně 
prospěšné práce od 1.5.2017. 
 

11. RMM projednala žádost p…. o souhrnné vyjádření městyse Měřína ke stavbě RD, který 
plánuje postavit na p.č. 204/1 v ulici Zabrána. RMM souhlasila se stavbou na pozemku parc.č. 
204/1 v k.ú. Měřín s tím, že stavbou nebude dotčen pozemek parc.č. 204/2 ve vlastnictví 
Městyse Měřín. Dále souhlasí s napojením stavby do stávající kanalizace.  
 

12. RMM projednala Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nájem bytu v podkroví č.p. 
106 radnice, kterou předložila současná nájemkyně p. .., které končí nájemní smlouva 
31.5.2017.  RMM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu o 1 rok.  
 
Za správnost výpisu : Řezníčková 


