
Výpis z jednání č. 9 Rady městyse Měřína konané dne 11.7.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání.   
 

2. RMM projednala nabídku Ing. Hany Veselé na zajištění výběrového řízení na realizaci 
investiční akce: „Přechod pro chodce Měřín, Černická ulice“ za cenu 11.500,-Kč. 
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila místostarostu dalším jednáním.   
 

3. RMM projednala nabídku fi Holoubek na novou vjezdovou bránu do areálu bývalých 
stavebnin u sokolovny za účelem lepšího přístupu na toto místo za cenu 22.351,-Kč bez DPH. 
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila místostarostu podpisem smlouvy a realizací akce. 
 

4. RMM projednala a schválila veřejnoprávní smlouvu mezi MM a Rybáři Měřín, z.s. na 
poskytnutí dotace na činnost spolku ve výši 24.840,-Kč. 
 

5. RMM  projednala a schválila nabídku Smlouvy o zajištění výkonu koordinátora BOZP na 
akci III/3518 Měřín mezi MM a p Ivanem Maříkem za cenu 2.000-Kč a pověřila starostu 
podpisem. 
 

6. RMM projednala nabídku fi Envipartner na aktualizaci povodňového plánu. 
RMM rozhodla objednat aktualizaci digitálního povodňového plánu v základní podpoře za 
cenu 11.000,-Kč plus DPH. 
 

7. RMM projednala došlé žádosti o nájem KD: 
2018-11-17, …. celý KD. RMM rozhodla s nájmem souhlasit. 
 

8. RMM projednala návrh Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení 
č.9418001911/4000216888 mezi MM a GasNet, s.r.o. na plynovod  Lokalita Balinka-Etapa III, 
7 přípojek za cenu 3.994,-Kč/rok. RMM  s návrhem souhlasila a rozhodla zveřejnit záměr 
pronájmu. 
 

9. RMM projednala nabídku Ing. Moniky Vavřínkové na výkon Technického dozoru stavebníka 
na výstavbu chodníku na Zabráně za cenu 17.932,-vč.DPH. Navrhovatelka provádí souběžně 
TDS na opravě přilehlé silnice, pro KSÚS.  
RMM s návrhem souhlasila a pověřila starostu podpisem příkazní smlouvy. 
 
10. RMM projednala revizní zprávu na dětské hřiště před DPS předloženou revizorem  
p. Markem Doležalem a pověřila p. Rozmarina odstraněním závad.   
 

11. RMM  souhlasila s proplacením faktury od p. Ing. Tužinské na 5.000,-Kč vč. DPH za podání 
žádosti do programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2019 na nákup CAS. 
 

12. RMM projednala upravenou nabídku firmy STAPO spol. s r.o. Jihlava na oboustrannou 
opravu čelní hřbitovní zdi za cenu 385.635,-Kč plus DPH. 
RMM rozhodla upravenou nabídku na základě pověření zastupitelstva přijmout a pověřila 
starostu podpisem smlouvy. 
 

13. RMM schválila dodatek č.1 smlouvy o dílo č.6/2015 s Ing. Leošem Pohankou na změnu 
PD a rozšířenou inženýrskou činnost ( podklady pro žádost o dotaci na Mas Most a SFDI)  na 
akci „Chodník Pustina“ ve výši 30 tis. bez DPH. 



 
 


