
Výpis z jednání č. 8 Rady městyse Měřína konané dne 20.6.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání.   
 

2. RMM projednala situaci ohledně zajištění odběrů tříděného odpadu z velkoobjemových 
kontejnerů umístěných ve Stavebninách na Černické ulici, p. Kunst.  Někteří odběratelé 
tříděného odpadu mají zásadní připomínky k obsahu kontejnerů, neboť dochází vlivem 
nedisciplinovanosti k zamíchání obsahů jednotlivých kontejnerů.  
RMM vzala informaci na vědomí a rozhodla uveřejnit v místním zpravodaji informaci pro 
občany a současně rozhodla písemně upozornit starosty okolních obcí na skutečnost, že 
sběrný dvůr v Měříně je určen pouze pro občany s trvalým pobytem v Městysi Měřín.  
 

3. RMM schválila nákup dárkového koše k životnímu jubileu Mgr. Josefa Havelky a MUDr. 
Aleše Janouška .  
 

4. RMM projednala návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů (GDPR) předložený XART, 
s.r.o. VM, jejímž předmětem je závazek XART zpracovávat pro MM osobní údaje, které jsou 
poskytnuty do MM prostřednictvím webové aplikace. RMM rozhodla nechat posoudit návrh 
smlouvy Mgr. Lubošem Klimentem, který pro městys zpracovává problematiku GDPR. 
 

5. RMM rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemku dvora manželů … na základě dodání 
geometrického plánu.   
 

6. RMM projednala Smlouvu uzavřenou ve smyslu § 1746/2 zákona č.89/2012 Sb. 
občanského zákoníku mezi městysem Měřín a SVaK Žďársko na akci „ Měřín – rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace ul. Zabrána“ a rozhodla smlouvu předložit na jednání ZMM. 
 

7. RMM projednala žádost o vyplacení odměny pro ředitelku ZŠ, kterou předložila zástupkyně 
ředitele ZŠ. RMM  souhlasila s výplatou odměny.  
 

8. RMM projednala žádost pana …, o prodej  parc.č. 186 a parc.č. 187/2, který má pronajatý 
. RMM rozhodla vyzvat žadatele, aby upřesnil výměru a polohu požadovaných pozemků. 
 

9. RMM souhlasila s objednáním skříní a zámků na zřízení uzamykatelného archivu dle 
požadavků GDPR .  
 

10. RMM projednala návrh Příkazní smlouvy o vedení mezd  mezi MM a fi MID-daňový a 
účetní servis, Praha, na vedení mezd a odměn, členů ZMM a členů výborů a komisí za cenu 
2.500,-Kč + DPH za měsíc. Předmětem smlouvy je veškerá mzdová agenda včetně zpracování 
evidenčních listů důchodového pojištění a jiných potřebných dokumentů. 
RMM rozhodla návrh přijmout a pověřuje starostu podpisem. 
 

11.RMM  projednala Smlouvu o nájmu mezi MM a Lesy ČR, s.p. o nájmu 50 m2 lesního 
pozemku  pod obecní chatou v Lalůvkách ve Velkém Meziříčí za cenu 1024,-Kč/rok na dobu 
určitou od 1.1.2019 do 31.12.2023. RMM rozhodla s návrhem souhlasit. 
 

12. RMM projednala návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů GDPR mezi MM a NET 
service solution,s.r.o. Šumperk, který MM poskytuje SW pro kabelovou televizi. 
RMM rozhodla návrh přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 



13. RMM projednala nabídku Svazu měst a obcí, který zřídil poradnu pro obce. 
5 dotazů ročně nabízí zodpovědět zdarma, další dotazy za 200,-Kč/dotaz nebo neomezený 
počet dotazů za paušál 1980,-Kč + DPH. Možnost klást dotazy může mít až 11 osob z obce 
přes uživatelské účty. RMM rozhodla přijmout nabídku na neomezený počet zodpovězených 
dotazů za 1980,-Kč plus DPH. 
 

14. RMM projednala žádost o skácení stromu ve vlastnictví MM na parc. č. 12/4 v k.ú. Měřín.  
Strom poškozuje fasádu domu, narušuje statiku domu a listí ucpává rýny a svody. 
RMM rozhodla požádat Úřad městyse Měřín o stanovisko. 
 

15. RMM projednala nabídku EKOLA group, spol. s r.o. Praha na akreditované měření doby 
dozvuku T a vyhodnocení výsledků z hlediska ČSN 730527 na akci „ ZŠ Měřín: 3 učebny (3 
typy) po provedení rekonstrukce“ Celková cena: 30 520,- Kč bez DPH.  
RMM rozhodla nabídku přijmout. 
 

16. RMM projednala cenovou nabídku fy. Energomex na zajištění podkladů pro podání 
žádosti o dotaci z dotačního programu OPŽP POS v oblasti instalace fotovoltaického systému 
na objekt DPS U Hřiště 552, Měřín. RMM rozhodla zajistit konkurenční nabídku. Zajistí 
místostarosta. 
 

17. RMM projednala a schválila Vnitřní platový předpis č. 20-2-2018. 
 

18. RMM vzala na vědomí výpověď dohody o provedení práce na práci sociální pracovnice . 
RMM současně rozhodla na stejnou činnost uzavřít dohodu o provedení práce s paní Mgr. 
Marií Mašterovou. 
 

19. RMM projednala a schválila Sazebník úhrad za poskytování informací. 
 

20. RMM projednala Smlouvu o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby mezi 
městysem Měřín a SVaK Žďársko na akci „Měřín, lokalita Balinka – Inženýrské sítě a 
komunikace pro výstavbu RD – IV. Etapa, SO 02 Vodovod, SO 04 Splašková kanalizace“. 
RMM rozhodla s návrhem smlouvy souhlasit a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

21. RMM projednala: 
-      Záznam o posouzení nabídek na akci: Dovybavení školní kuchyně v městysi Měřín, 
- Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městysem Měřín a Krajem Vysočina na akci 

Dovybavení školní kuchyně v městysi Měřín, 
- Cenovou nabídku fy AGR Gastro s.r.o. Žďár n.S. na akci : Dovybavení školní kuchyně 

v městysi Měřín. 
RMM vzala na vědomí Záznam o posouzení nabídek na akci: Dovybavení školní kuchyně 
v městysi Měřín a znění smlouvy o poskytnutí dotace . RMM rozhodla nabídku fy. AGR Gastro 
přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

22. RMM projednala Protokol o jednání hodnotící komise na zakázku: Oprava místních 
komunikací v ul. Pod Dálnicí a Na Nivech a oprava zpevněných ploch v městyse Měřín. 
RMM rozhodla předložit protokol a návrh na uzavření smlouvy na nejbližší zasedání ZMM. 
 



23. RMM z podnětu stavební komise rozhodla zbudovat novou vjezdovou bránu do areálu 
bývalých stavebnin u sokolovny za účelem lepšího přístupu na toto místo. RMM pověřuje 
místostarostu zajištěním realizace. 
 

24. RMM z podnětu stavební komise  rozhodla zbudovat zpevněnou plochu u plynoměru KD 
v souladu s návrhem stavební komise. RMM pověřuje místostarostu zajištěním realizace. 
 

25. RMM projednala podnět stavební komise  na nedodržování technologického postupu při 
rekonstrukci učeben ZŠ Měřín. RMM předala podnět dodavateli stavby a technickému dozoru 
stavby.  
 

26. RMM projednala a schválila Darovací smlouvu mezi Spolkem DivOchot Měřín a Městysem 
Měřín  na 35 ks knih v pořizovací ceně 5.023,- Kč pro žáky 1. tříd – Pasování na čtenáře 
22.6.2018  
 
 


