
Výpis  z jednání č.8 Rady městyse Měřína konané dne 15.5.2019  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM obdržela žádost o vyjádření pro územní souhlas a ohlášení stavebního záměru 
na novostavbou RD na pozemku 1311/11 v k.ú Měřín stavebníka ….  . 
RMM rozhodla s žádostí a dokumentací souhlasit. 
 

3. RMM projednala žádost Rybářů Měřín.z.s. o výjimku z pronájmu  rybníka Nový na tradiční 
krajskou feederovou ligu FEEDER CLUBU Třebíč, dne 21.6.-23.6.2019. 
RMM rozhodla s žádostí souhlasit.  
 

4. RMM projednala stížnost p. …. na způsob prořezání keřů mezi parkovištěm u zdravotního 
střediska u jeho RD. RMM  rozhodla pověřit starostu odpovědí žadateli. 
 

5. RMM projednala žádost o poskytnutí daru na provoz Linky bezpečí, z.s., která telefonicky 
pomáhá dětem a mladým lidem v krizových situacích.  RMM rozhodla dar neposkytnout. 
 

6. RMM  schválila  Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.1911230368 mezi MM a Colas a.s. na akci 
„Městys Měřín, místní část Pustina……úprava zastávky HD na silnici II/602“ . 
Cena je snížena o položku „D+M nový přístřešek na zastávce autobusů… včetně základů“  
Cena je snížena o 139.512,-Kč vč. DPH na částku 3.243.289,36 Kč. 
 

7.  RMM projednala  a schválila Smlouvu o výpůjčce mezi MM a AVE CZ  o výpůjčce nádob na 
sběr jedlých olejů a tuků. RMM pověřila starostu podpisem. 
 

8. RMM vzala na vědomí žádost p. …., o koupi pozemku p.č. 1208 (204m2) v katastrálním 
území u domu č.p.241, který vlastní. RMM rozhodla předložit žádost na ZMM a provést místní 
šetření. 
 

9. RMM projednala žádost p.…., o prodloužení nájemní smlouvy na nájem bytu v 2.NP 
radnice. RMM rozhodla prodloužit nájem do 31.12.2020. 
 

10.RMM schválila znění nájemní smlouvy na  nájem pozemku cca 1.000 m2 v lokalitě 
Strážnice mezi MM a …  .Za cenu 250,-Kč/rok s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro užívání pro 
zemědělské účely. 
 

11. RMM projednala Žádost VM Rekostav, s.r.o. o vyjádření ke stavbě Měřín, příp.NN, 
p.č.594/1,… .“ RMM rozhodla s žádostí a dokumentací souhlasit a pověřuje starostu 
podpisem dokumentace. 
 

12. RMM schválila znění Smlouvy o vykonávání přezkoumání hospodaření mezi MM a HB 
AUDITING, s.r.o. na přezkoumání hospodaření MM za rok 2019.  
 

13. RMM projednala a schválila proplacení faktury ve výši 2.880,-Kč firmě Ing. Sjoerd Willem 
van dan Berg, Vídeň 155, za vypracování změnového listu na skácení stromu ve vlastnictví 
MM na p.č. 12/4 v k.ú. Měřín.  
 

14. RMM vzala na vědomí oznámení o konání Hudebního kulturního festivalu  v rekreačním 
středisku Meziříčko ve dnech 30.5.-2.6.2019, kterou zaslal  SPOLEK MAYAPUR Praha. 
 



15. RMM vzala na vědomí žádost p. …, o zaměstnání na VPP na zkrácený pracovní úvazek. 
RMM rozhodla oznámit žadatelce, že v současné době není žádné pracovní místo volné. Její 
žádost bude zařazena do seznamu uchazečů. 
 

16. RMM projednala návrh smlouvy o dílo na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví na staveništi akce: Městys Měřín, místní část Pustina-chodník podél silnice 
III/3491, úprava zastávky HD na silnici II/602“ předloženou p. Česlavem Veselým, Žďár nad 
Sázavou za cenu 10.000,-Kč bez DPH. RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřila 
starostu podpisem. 
 

17. RMM projednala a schválila text znění Výzvy k odstranění stavby, který bude zaslán p. ... 
Jedná se o odstranění stavby, bývalé herny, na p.č. 83/4 vedle hasičské zbrojnice. 
 

18. RMM rozhodla vyzvat pana … k zajištění volně pobíhajících psů. Současně rozhodla vyzvat 
p. … k nápravě škody způsobené na ulici Zahradní. 
 

19. RMM rozhodla souhlasit s uzavírkou silnice na základě podané žádosti o povolení 
uzavírky silnice, zvláštního užívání silnice II/349 a žádosti o stanovení přechodného 
dopravního značení v rámci uzavírky silnice a vyznačení objízdné trasy u příležitosti konání 
místní pouti 23.6.2019. 


