
Výpis  z jednání č.7 Rady městyse Měřína konané dne 17.4.2019 od 16.00 hodin 

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. Na pozvání p. starosty se na jednání RMM dostavili občané, kteří mají pozemky v blízkosti 
plánované výstavby RD v lokalitě Pustina. 
Na jednání bylo dohodnuto zpracování návrhu studie lokality. 
 

3. RMM projednala a souhlasila s návrhem na uzavření smlouvy o věcném břemeni  na akci 
“Pustina, příp. NN, p.č.230/4 v k.ú. Pustina u Měřína, …“ na uložení kabelů NN pro výstavbu 
RD ... RMM pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

4. RMM projednala Žádost o souhlas se stavbou vrtané studny jako zdroj užitkové vody na 
p.č. 229/2 v k.ú. Pustina u Měřína .. .RMM souhlasila se stavbou. 
 

5. RMM projednala žádost o poskytnutí daru na provoz Linky důvěry Střed předloženou 
STRED, z.ú. Třebíč . RMM rozhodla poskytnout dar ve výši 1.000,-Kč. 
 

6. RMM vzala na vědomí žádost p. … o koupi orné půdy p.č. 1621/8 v k.ú. Měřín (1632m2) 
ve vlastnictví MM, vedle komunikace na Blízkov. 
RMM rozhodla postoupit žádost ZMM s doporučením pozemek neprodávat. 
 

7.  RMM projednala Žádost o finanční podporu Hudebního festivalu Rozjezd fest Měřín dne 
8.6.2019 na fotbalovém hřišti v Měříně a informace  o finančních nákladech této akce, 
zaslané ... RMM rozhodla finanční podporu neposkytnout, neboť již z minulého rozhodnutí 
RMM byla poskytnuta materiální podpora bezúplatným poskytnutím majetku MM. 
 

8. RMM rozhodla požádat  Lesy ČR, Hradec Králové, o koupi pozemku pod chatou, která je 
ve   vlastnictví MM v k.ú. Velké Meziřčí v lokalitě Lalůvky. (p.č.3477/2, lesní, 50m2, LV 
3632). 
 

9. RMM projednala a schválila přijetí daru od Kraje Vysočina na podporu obcí při 
zabezpečování vzdělávání ve výši 85.222,-Kč a pověřila starostu podpisem Darovací 
smlouvy.  
 

10. RMM vzala na vědomí výpověď smlouvy o nájmu pozemku cca 1.000 m2 v lokalitě 
Strážnice, kterou předložila nájemkyně pozemku ... .RMM rozhodla zveřejnit záměr 
pronájmu tohoto pozemku. RMM vzala na vědomí žádost o pronájem tohoto pozemku 
předloženou … . 
 

11.  RMM vzala na vědomí Zápis a Usnesení z členské schůze LDO Měřín ze dne 26.3.2019 a 
dále zprávu kontrolní komise LDO, ze dne 19.3.2019 . 
 

12. RMM schválila znění příkazní smlouvy mezi MM a p. Oldřichem Havlíčkem na provádění 
TDS na akci:“ Chodník podél silnice III/3491 a zastávky na II/602“.   
 

13. RMM projednala Dodatek č.1 ke smlouvě ze dne 18.6.2018 na akci „ Měřín-intenzifikace 
a rekonstrukce ČOV“ podle kterého bude podíl MM snížen z 6.672.290,-Kč na 4.558.441,-Kč.  
RMM rozhodla předložit tento Dodatek na projednání ZMM. 
 


