
Zápis z jednání č.6 Rady městyse Měřína konané dne 25.4.2018 od 16.00 hodin 

(Hlasování: pro – zdržel se – proti) 

Přítomni: Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, Roman Hnízdil, Mgr. Petr Matějíček, Anna Oulehlová   

1. RMM odsouhlasila program jednání.   
Usnesení 6-1-18……………………………5-0-0 
 
2. RMM provedla místní šetření o návrhu na umístění světelné informační tabule nad vstupní 
dveře do KD. 
Usnesení 6-2-18……………………………5-0-0 
 
3. RMM provedla místní šetření u… na základě jejich žádosti o odprodej dvora u jejich RD. Dvůr 
je dosud ve vlastnictví MM. RMM vyzve žadatele o dodání geometrického plánu. Po jeho 
dodání bude zveřejněn záměr prodeje. 
Usnesení 6-3-18……………………………5-0-0 
 
4. Č.j. 336/18, RMM  projednala znění žádosti na Státní pozemkový úřad Jihlava o směnu 
pozemků ve vlastnictví městyse Měřín v k.ú. Pustina u Měřína (3971m2) za pozemky ve 
vlastnictví Státního pozemkového úřadu v k.ú. Měřín (1872m2). Jedná se o směnu, kterou by 
měl MM získat do svého vlastnictví pozemky vedle Mateřské školy na její možné rozšíření. 
Rozdíl v ceně pozemků bude vypořádán finančně. 
RMM souhlasila se zněním žádosti a rozhodla předložit žádost ke schválení ZMM. 
Usnesení 6-4-18……………………………5-0-0 
 
5. Č.j. 317/18,  RMM vzala na vědomí výzvu SPÚ na vyplnění tabulky o využívání pozemku p.č. 
3381, který byl na MM převeden bezúplatně. Jedná se o pozemek mezi komunikací 602 a 
rybníkem Novým.  
RMM pověřuje úřad městyse poskytnutím informací. 
Usnesení 6-5-18…………………..……5-0-0 
 
6. Č.j. 313/18, RMM projednala žádost E.ON Česká republika, s.r.o. o koupi pozemku pod 
zamýšlenou budoucí trafostanicí umístěnou nalevo od vjezdu k jídelně ZŠ. 
RMM rozhodla záměr zveřejnit a předložit žádost ZMM - nové p.č.442/2 o výměře 22 m2 v k.ú. 
Měřín. 
Usnesení RM 6-6-18 ………………………5- 0- 0 
 
7. Č.j. 310/18, RMM projednala žádost MDDr. Lenky Šánové o ukončení platby nájemného za 
zubařské křeslo, z důvodů stáří křesla a vysokých nákladů na opravy. 
RMM rozhodla ukončit na základě dohody stávající nájemní smlouvu a uzavřít novou smlouvu 
o bezplatném užívání křesla s tím, že uživatel bude hradit veškeré náklady na opravy, revize a 
údržbu stomatologické soupravy. 
Usnesení 6-7-18 ……………………………5- 0- 0  
 
8. Č.j. 309/18, RMM projednala dodatek č. 4 k nájemní smlouvě s Lesním družstvem obcí 
Měřín, družstvo, o tom, že se plátci DPH mohou rozhodnout zda z příjmu z nájmu budou 
uplatňovat DPH. 
RMM rozhodla předložit dodatek č. 4 na jednání Zastupitelstva. 



Usnesení 6-8-18 ……………………………5- 0- 0 
 
9. RMM  projednala a vzala na vědomí zápis z výroční členské schůze LDO Měřín ze dne 
27.3.2018 a zprávu o kontrolní komise přednesené na této výroční schůzi. 
Usnesení 6-9-18 ……………………………5- 0- 0 
 
10. RMM  vzala na vědomí doporučení Úřadu práce k přijetí do zaměstnání p. …, a sdělení 
žadatele, že nemůže být přijet za zdravotních důvodů. 
Usnesení 6-10-18……………………………5- 0- 0 
 
11. RMM projednala zápis z jednání komise pro otevírání obálek na akci: Projektová 
dokumentace na Zázemí sportovního areálu Měřín. 
Nejnižší nabídku podal Ing. Urbánek David z Měřína za cenu 899.030,-Kč vč. DPH. 
RMM rozhodla předložit návrh na uzavření smlouvy s negativním stanoviskem z důvodu výše 
nabídnuté ceny na jednání ZMM. 
Usnesení 6-11-18 ……………………..5-0-0 
 
12. Č.j. 327/18, RMM projednala žádost projektanta Ing. Musila v zastoupení stavebníků … o 
souhlas se stavbou RD na p.č. 229/2 v k.ú. Pustina u Měřína a uložením zemních vedení 
přípojek NN, vody a kanalizace na p.č. 230/3 a využití sjezdu na p.č. 81/5. Jedná se o pozemek 
za sportovním areálem v Pustině. 
RMM rozhodla s navrženou stavbou souhlasit.    
Usnesení 6-12-18 ……………………………5- 0- 0 
 
13. Č.j. 341/18, 342/18, RMM projednala 2 návrhy smluv předložených Svazem vodovodů a 
kanalizací Žďársko na poskytnutí financí na projekty na akce jichž je Svaz vodovodů  a kanalizací 
investorem:  

• „Měřín-lokalita Balinka IV.etapa“,……………………………….… 54.000,-Kč. 

• „Měřín-rekonstrukce vodovodu, dopravní terminál“……...54.000,-Kč. 
RMM rozhodla předložit návrhy smluv na jednání ZMM. 
Usnesení 6-13-18……………………………5- 0- 0 
 
14. Č.j. 337/18, RMM projednala 2 návrh předložené p. ředitelkou ZŠ Mgr. Hlávkovou na 
schválení dodatečného financování výměny ochranných sítí (135 055,-Kč) a obnovení lajnování 
(65.655,-) na školním hřišti v celkové ceně 200.710,- vč. DPH.  
RMM rozhodla návrh předložit na jednání ZMM. Stávající sítě budou použity pro potřeby 
městyse – hřiště Zarybník. 
Usnesení 6-14-18……………………………5- 0- 0 
 
15. Č.j. 340/18, RMM projednala žádost ředitelky Mateřské školy o schválení nákupu myčky 
nádobí v ceně 55.539,-Kč. 
RMM rozhodla žádosti vyhovět 
Usnesení 6-15-18……………………………5- 0- 0 
 
16. Č.j. 326/18, RMM projednala nabídku p. Jana Halvu ze Stránecké Zhoře na zhotovení 
konstrukce zastřešení posezení před Měřínskou hospůdkou u Nedomanských za cenu 37.678,-
Kč vč. DPH. Nabídka nezahrnuje pokrytí dřevěné konstrukce střešní fólií.  



Původní konstrukci si její majitel odvezl po ukončení jeho nájemní smlouvy na pronájem 
hostince. 
RMM rozhodla nabídku nepřijmout.      
Usnesení 6-16-18……………………………5- 0- 0 
 
17. Č.j. 323/18, RMM projednala žádost předloženou … o odkoupení pozemků p.č. 88/1 a 83/5 
v k.ú. Pustina u Měřína ve vlastnictví MM. 
RMM rozhodla zveřejnit záměr prodeje obou pozemků.  
Usnesení 6-17-18……………………………5- 0- 0 
 
18. RMM projednala žádost … o prodej části p.č.383/5 o výměře 79 m2 – dle nového GP p.č. 
383/8 o výměře 14 m2 a p.č. 383/7 o výměře 65 m2 a žádost … o prodej části pozemku p.č. 
383/4 a /5 v k.ú. Měřín o výmře 80m2 – dle nového GP p.č. 383/6 o výměře 80 m2. RMM 
rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemků. 
Usnesení 6-17-18 
 
19. RMM projednala nabídku na odkup pozemků p.č. 1354/2 o výměře 788m2 a p.č. 3383 o 
výměře 447m2 od … za cenu 160,-Kč/m2. 
RMM rozhodla nabídku předložit na jednání ZMM. 
Usnesení 6-19-18 ……………………………5- 0- 0 
 
20. RMM nominovala zástupce městyse Měřín do výběrové komise Krajské správy a údržby 
silnic Jihlava na stavbu „ Měřín, most, silnice …. Zabrána. Dle smlouvy zajistí Měřín dva 
zástupce a dva náhradníky. Výběrová komise proběhne ve středu 2.5.2018 od 10,00 hod. na 
středisku KSUS Jihlava. 
Zástupci: Ing. Servít + Ing. Pazdera 
Náhradníci: Roman Hnízdil, Ivo Rohovský 
Usnesení 6-20-18…………………………..5-0-0 
 
21. Č.j. 353/18, RMM vzala na vědomí položkový rozpočet  fi. Content, s.r.o. na vícepráce a 
méněpráce na akci: Měřín, lokalita Balinka III. etapa-inženýrské sítě a komunikace pro 
výstavbu RD. 
RMM rozhodla příslušný dodatek č. 2 na nejbližší jednání ZMM.  
Usnesení 6-21-18…………………………..5-0-0 
 
22. Č.j.312/18  RMM provedla místní šetření na základě žádosti … o odprodej zahrádky p.č. 70 
v katastrálním území Měřín .., který vlastní. RMM rozhodla sdělit žadateli, aby předložil 
geometrický plán s oddělením části pozemku na chodník o šířce cca 2m.  
RMM rozhodla poté zveřejnit záměr prodeje. 
Usnesení 6-22-18…………………………..5-0-0 
 
23.  Č.j. 185/18, RMM  projednala upravený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene  mezi 
MM a GasNet, s.r.o. o položení vedení plynu u zdravotního střediska (přeložka) za 
jednorázovou úplatu 46.827,-Kč. 
RMM rozhodla smlouvu schválit a pověřuje starostu jejím podpisem.  
Usnesení 6-23-18 ……………………………5- 0- 0 
 



Zapsal: Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


