
Výpis  z jednání č.8 Rady městyse Měřína konané dne  29.4. 2020   

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
Usnesení 8-1-20……………………………5-0-0 
 

2. RMM projednala návrh Darovací smlouvy mezi MM a firmou Michal Ondráček – ACTIV, 
Brno, IČO 47871415, kterou daruje p. Ondráček městysi Měřín 200 ks textilních roušek 
v pořizovací ceně 15.800,- Kč. Roušky jsou určené jako ochrana proti koronaviru dle nařízení 
vlády ČR.  Fyzicky byly roušky předány na MM v dubnu 2020. 
RMM souhlasí s přijmutím daru a pověřila starostu podpisem Darovací smlouvy. 
RMM tímto děkuje p. Ondráčkovi za poskytnutý dar. 
 

3. RMM projednala 2 žádosti místních podnikatelů o prominutí nájemného za pronajaté 
prostory  po dobu kdy nebudou moci z rozhodnutí vlády provozovnu užívat.  
RMM rozhodla prominout nájmy všem nájemcům nebytových prostor ve vlastnictví MM od 
13. března do 13. května 2020 – v souhrnné výši 2 měsíčních nájmů. Podmínkou pro 
prominutí nájmu je uzavření provozovny nájemce z rozhodnutí vlády a žádost nájemce o 
prominutí.  
 

4. RMM  vzala na vědomí ústní zprávu z jednání starosty a místostarosty s fi STRABAG o 
skládce hlíny u EXITU 141. Ředitel výstavby Ing. Černík a stavbyvedoucí pan Pařízek na místě 
slíbili, že odstraní hlínu podle požadavku v dopise Ing. Pazdery z 28.4.2020. 
 

5. RMM projednala návrh smlouvy o dílo mezi MM a Ing. Leošem Pohankou, Nové Veselí na 
vypracování PD na akci Městys Měřín, manipulační plocha Zarybník, za cenu 80.000,-Kč + 
DPH.  RMM rozhodla nabídku přijmout. 
 

6. RMM projednala návrh smlouvy o dílo mezi MM a Ing. Leošem Pohankou, Nové Veselí na 
vypracování PD na akci Městys Měřín, úprava křižovatky „ Ve Vrbí“, za cenu 55.000,-Kč + DPH.  
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

7. RMM projednala návrh smlouvy mezi MM a HB Auditing, s.r.o., Žďár nad Sázavou na 
vykonávání auditorského dohledu a závěrečného auditu za cenu 32.000,-Kč + DPH. 
RMM rozhodla nabídku přijmout.  
 

8. RMM projednala žádost … o koupi části pozemku 1117/4  (147m2) u jejich RD ve Vrbí. 
Pozemek byl oplocen již v době, když  RD kupovali. RMM rozhodla provést místní šetření. 
 

9. RMM vzala na vědomí zápisy ze zasedání Krizového štábu městyse Měřín ze dne 15.4., 
22.4. a 29.4.2020   
 

10. RMM schválila zaplatit materiál na nátěr střech obecní chaty Lalůvky. Práci provede 
současný nájemce zdarma. Odhad ceny barev… cca 3.000-4.000,-Kč.   
 

11. RMM projednala a schválila nabídku firmy Servis Antech na zakoupení přístrojů pro 
celorepublikový přechod signálu z DVBT na DVBT2 za cenu 79.927,33 Kč + DPH. Zařízení 
umožní majitelům starších televizorů sledovat stávající programy kabelové televize. 
 



12. RMM rozhodla revokovat  rozhodnutí RMM schválené dne 17.3.2020 pod bodem č.21 
„RMM schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi městysem Měřín a panem ... 
Jedná se o výstavbu opěrné zdi  a 3 nádrží na dešťovou vodu na parcele č. 461“. RMM 
rozhodla předložit smlouvu o právu provést stavbu ke schválení na příští jednání ZMM. 
 

13. RMM požádala bezúplatný převod již dříve zapůjčených digitálních radiostanic systému 

PEGAS pro hasiče. 

 
 


