
Výpis  z jednání č.6 Rady městyse Měřína konané dne 3.4.2019 od 16.00 hodin 

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala Protokol o otevírání obálek na akci: “Městys Měřín, místní část Pustina – 
chodník podél silnice III/3491, úprava zastávky HD na silnici II/602“ ze dne 27.3.2019. 
Nejnižší cenou nabídku předložila fi COLAS CZ,a.s…………………… 3.382.439,43 Kč vč. DPH. 
RMM rozhodla schválit nabídku dodavatele s nejnižší cenou a předložit návrh na jednání 
ZMM a doporučuje ZMM uzavřít smlouvu s fi COLAS CZ,a.s. 
 

3. RMM projednala dvě nabídky na službu Technického dozoru stavebníka předloženou p. 
Oldřichem Havlíčkem, Žďár nad Sázavou na akce 

• “Městys Měřín, místní část Pustina – chodník podél silnice III/3491, úprava zastávky 
HD na silnici II/602“ ze dne 27.3.2019 za cenu 41.000,-Kč. 
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem. 

• „ Přechod pro chodce na ulici Černická přes komunikaci II/348“ za cenu 41.000,- Kč. 
RMM rozhodla nabídku nepřijmout. 

 

4. RMM vzala na vědomí odpověď p. … ze dne 27.3.2019 na žádost MM o zjednání nápravy 
ve věci padajících větví z vysokých lip  a sesouvajícího se svahu na cestu do Vrbí směrem ke 
sjezdovce.  
 

5. RMM vzala na vědomí žádost p. …, Měřín o pronájem pozemku 83/1 v k.ú. Měřín vedle 
hasičské zbrojnice.  
RMM rozhodla postoupit žádost ZMM spolu s žádostí jiného žadatele.  
 

6. RMM projednala žádost o povolení konání Malého hudebního festivalu dne 8.6.2019 od 
14:00-22.00, předloženou za organizátory p. Petrou Zemánkovou . Dále projednala žádost o 
příspěvek na tuto akci. RMM rozhodla s konáním akce souhlasit a poskytnout příspěvek ve 
formě bezúplatného poskytnutí majetku městyse. 
 

7. RMM projednala cenovou nabídku fi MetalPro Vysočina, s.r.o. na opravu, pozinkování a 
povrchovou úpravu bran na novém hřbitově za cenu 121.000,-Kč vč. DPH. 
RMM rozhodla nabídku přijmout. Materiál bude předložen na jednání ZMM. 
 

8. RMM projednala  žádost o vyjádření k plánované novostavbě  RD předloženou …  na p.č. 
1311/12 a 187/48 v lokalitě Balinka. RMM rozhodla s žádostí souhlasit a poskytnout kladné 
vyjádření. 
 

9. RMM vzala na vědomí  

• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí „Svaz 
vodovodů a kanalizací Žďársko, svazek obcí“, kterou sestavil HB auditing, s.r.o. 

• Materiály na VH, která se bude konat 25.4.2019 ve Žďáře nad Sázavou. 
Za městys Měřín se VH zúčastní p. Ivo Rohovský 

 

10. RMM projednala Zprávu o výsledku hospodaření Městyse Měřín, předloženou HB 
auditing, s.r.o. 
RMM rozhodla tuto zprávu předložit na jednání ZMM. 
 



11. RMM projednala nabídku Hasičské vzájemné pojišťovny na pojištění majetku v městyse 
Měřín a odpovědnosti za způsobené škody z důvodu zvýšení hodnoty majetku a zahrnutí 
nových položek do pojištění. 
 

12. RMM vzala na vědomí dopis z kraje Vysočina o aktivitách programu Potravinová pomoc 
dětem ve vážné sociální nouzi.  
 

13. RMM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu se Školou umění Měřín, z.s na roky 2019 + 
2020 za stávajících podmínek. 
 

14. RMM vzala na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o povolení nepodstatné 
změny v provozu zařízení AGROFARM, a.s. Žďár n/Sáz. 
 

15. RMM vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva dopravy o povolení částečné uzavírky D1  
od  1.4.-18.4. 2019 na přeznačení provozu a svedení do jiných pruhů před vlastní akcí 
modernizace D1. 
 

16. RMM vzala na vědomí informaci o poškození povrchu na ulici Zahradní a rozhodla provést 
místní šetření. 
 

17. RMM projednala RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD 
04.06.2019 – seminář 
13.12.2019 – vánoční večírek 
 

18. RMM projednala písemné vyjádření p. …. k návrhu nájemní smlouvy na pozemek ve 
vlastnictví městyse Měřín pod budovou bývalé herny, kterou vlastní paní…. Paní … se 
domnívá, že podle nového Občanského zákoníku nemusí za pozemek pod budovou platit 
žádné nájemné. 
Dále paní … navrhuje městysi Měřín, že odkoupí předmětný pozemek pod stavbou. 
RMM rozhodla pověřit radního Petra Matějíčka zpracováním rozboru. 
 

19. RMM projednala žádost … o skácení stromu před domem č.p. 15. 
Strom je ve vlastnictví MM, jeho zdravotní stav je špatný, což bylo konstatováno na schůzce 
na místě samém za účasti:  
Ing. Sjoerd van den Berg, projektant dotačních programů   
Ing. Lucie Vájová, zástupce AOPK  
Ing. Jiří Servít, starosta Měřína  
Ing. Jaroslav Pazdera, místostarosta Měřína 
Další podrobnosti jsou uvedeny v žádosti. 
RMM rozhodla podat žádost o skácení na úřad městyse Měřín a současně podat žádost o 
změnu příslušný dotační úřad, neboť dotčený strom byl ošetřen v rámci dotačního titulu. 
 

20. RMM projednala nabídku fi TZB Robotka, s.r.o. na technický dozor investora na akci: 
Přechod pro chodce přes krajskou komunikaci III/34826 za cenu 16.000,-Kč + DPH. 
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem. 
 


