
Výpis z jednání č.6 Rady městyse Měřína konané dne  8.4. 2020   

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala nabídku p. Křišťana Václava na TDI na „Přístavba, nástavba a stavební 
úpravy pro rozšíření kapacity MŠ Měřín“ za cenu 90.000,-Kč, není plátce DPH. Cena obsahuje 
veškerá náklady spojené s výkonem TDI, včetně cestovného. Dále projednala nabídku DU 
projekt na autorský dozor na výše uvedenou stavbu za cenu 110 000,-Kč bez DPH. 
RMM rozhodla nabídky přijmout.  
 

3. RMM projednala návrh smlouvy  s ČSOB na zřízení spořícího účtu vedle běžného účtu, který 
by byl úročen podle aktuální sazby ČSOB.  RMM rozhodla návrh přijmout. 
 

4. RMM projednala žádost … o pronájem obecních pozemků, p. č. 1659 (14007m2) + 1650 
(2596m2) vedle hřbitova, tzv. třešňový sad. Žádost se netýká cesty, která rozděluje tyto dva 
pozemky. RMM rozhodla provést místní šetření. 
 

5. RMM projednala žádost … o pronájem bytu v DPS.  
RMM rozhodla sdělit žadatelce, že v současné době není žádný byt volný. 
 

6. RMM pověřila místostarostu aktualizací organizačního řádu městyse Měřín. 
 

7. RMM pověřila starosta aktualizací povodňového plánu městyse Měřín. 
 

8. RMM projednala  nabídku firmy AVE na čištění a desinfekci autobusových zastávek, cena 
1200,-Kč + DPH (včetně dopravy). 
RMM rozhodla nabídku přijmout a objednat vyčištění a desinfekci 5 zastávek a všech 
sběrných nádob na tříděný odpad. 
 

9. RMM projednala a schválila způsob distribuce ochranných roušek ze zásob městyse. Rada 
rozhodla vydávat roušky zdarma měřínským občanům v úřední hodiny  2ks na osobu, dle 
doporučení krizového štábu za dne 1.4.2020. 
 

10. RMM projednala nabídku na vyčištění umělých trávníků na hřišti u ZŠ a u fotbalového 
areálu. RMM vyhodnotila stav sportovišť a rozhodla nabídku nepřijmout. 
 
11. RMM projednala nájmy KD na: -- 
Nájmy můžou být realizovány pouze za předpokladu, že k datu nájmu budou uvolněny 
restrikce vyhlášené vládou ČR, které se týkají shromažďování osob. 
 

12. RMM  vzala na vědomí dopis s vyjádřením … k požadavku MM o vymalování bývalé zděné 
čekárny po skončení nájmu Herny.  
 

13. RMM  projednala 2 nabídky na vybudování vrtu na novém hřbitově včetně instalace 
čerpadla a nádrže. 
Studny S+K Polná s.r.o. 
firma hloubka Garance 

4 m3/24 
hod 

čerpadlo Nádrž 
volná 
hladina 

Tlaková 
nádrž navíc 

Celková 
cena 
vč DPH 



S+K Polná 80 m,  Viz 
poznámka 

Itálie Cca 700 lt Ne 228.000  

Envirex 
NMNM, s.r.o. 

85 m ano Grunfos 
DE 

Cca 700 lt Ano, 60 lt s 
čerpadlem 

222.800  

       

Poznámka k tabulce: S+K garantují 4 m3/24 hod pouze když budeme souhlasit s hlubším 
vrtem v případě, že nenarazí na dostatečný přítok. Pak za každý další metr nad 80 m budeme 
platit 1280,-Kč + DPH. Vrt může být hluboký až 120m ( + 63.000,-Kč vč. DPH)   
RMM rozhodla přijmout nabídku firmy Envirex NMNM, s.r.o. 
 

14. Kniha o životě v Měříně a Měřínských spolcích: RMM projednala Dodatek č.6 ke smlouvě 
s F.R.Z-agency s.r.o. ve kterém se zvětšuje formát z původního 220x220 mm na 280x230mm 
a snižuje se počet stránek z 260 na 220 stránek. Cena zůstává stejná a to 398.860,-Kč. 
RMM rozhodla postoupit schválení Dodatku č.6 ZMM s doporučujícím stanoviskem. 
 

15. RMM projednala dodatek č.1 ke smlouvě s EKOS, výrobní družstvo Brtnice na přístavbu 
MŠ ve které se mění datum zahájení prací z 1.3.2020 na 15.4.2020. Důvod změny: připomínky 
a dotazy ostatních soutěžitelů v zákonné lhůtě, vyhlášení nouzového stavu republiky. 
RMM rozhodla dodatek č. 1 schválit a pověřuje starostu podpisem dodatku. 
 

16.RMM  vzala na vědomí upozornění starosty radním, jako veřejným funkcionářům 
zapsaným do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů, zákonem stanovenou 
povinnost vyplnit do 30. 6. 2020. 
 

17. RMM  objednala nabídky firem ATIKA Lysý, Stylstav Křižanov, BUILDINGcentrum VM  a 
Jindřich Vodička Křižanov na opěrnou zeď u MŠ a tří nádrží na dešťovou vodu (dotace). 
RMM rozhodla předložit nabídky na ZMM a navrhuje zapracovat do rozpočtového opatření 
ZMM. 
 

18. RMM  projednala možnost získání dotace na výměnu  nepropustného povrchu školního 
dvora za propustný ve výši 80%. Rada navrhuje zastupitelstvu odsouhlasit dodatek ke 
smlouvě s firmou Colas na změnu povrchu na školním dvoře z asfaltu na kostky.  
 

19. Č.j., RMM  objednala nabídku na instalaci 3 dešťových nádrží na dvoře Základní školy pro 
zadržení dešťových vod ze střech školy. Na tuto stavbu lze požádat o dotaci. 
RMM rozhodla nabídku předložit ZMM. 
 

20. RMM projednala nabídku fi Pražská plynárenská, a.s. na dodávky plynu na období od 
1.1.2021 do konce 2021 nebo do konce 2020 nebo do konce 2023.  
RMM rozhodla  uzavřít smlouvu od 1.1.2021 do 31.12.2021. 
 

21. RMM projednala nabídku fi AUGRUM Consulting, s.r.o. na zapojení se do spolupráce a 
sdílení kapacit sociálních služeb v rámci obvodu VM. 
RMM rozhodla nabídku předložit ZMM. 
 

22.RMM projednala návrh zastupitele p. Karla Pacala na příspěvek Krajské nemocnici JI. RMM 
rozhodla poskytnout dar ve výši 15.000,-Kč. 
 

23. RMM  rozhodla zakoupit digitální fotoaparát pro potřebu dokumentace života městyse. 



 

24. RMM  vzala na vědomí zápisy z jednání krizového štábu dne 25.3.  a 1.4.2020. 


