
Výpis  z jednání č.9 Rady městyse Měřín konané dne 20.5.2020  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM provedla místní šetření na základě stížnosti p. … na zaplavování pozemku vodou 
tekoucí z autobusové zastávky Pustina.  
RMM rozhodla na základě této stížnosti požádat správce komunikace o prověření situace. 
 

3. RMM provedla místní šetření na základě žádosti p… o skácení stromů na ul. Blízkovská.   
RMM rozhodla požádat úřad městyse o skácení 3 stromů. 
 

4. RMM provedla místní šetření na základě  žádosti p. … o koupi části pozemku 1117/4  
(147m2) u jejich RD ve Vrbí. Pozemek byl oplocen již v době, když RD kupovali.  
RMM rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemku a předložit žádost na příští jednání ZMM 
s doporučujícím stanoviskem. 
 

5. RMM provedla místní šetření na základě žádosti p…. o pronájem pozemků u hřbitova na 
pastvu pro koně. 
RMM rozhodla  prověřit dosavadní uživatelské vztahy k požadovaným pozemkům. (prověřit 
Smejkal) a zveřejnit záměr pronájmu pozemku. 
 

6.RMM  projednala žádost VM Rekostav,s.r.o. o „Vyjádření ke stavbě přípojky NN,p.č.157/1, 
….“. Dále projednala návrh Smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení věcnho břemene pro 
Eon,a.s. na uložení těchto kabelů. RMM rozhodla žádosti vyhovět , smlouvu o budoucí 
smlouvě věcném břemeni uzavřít a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

7. RMM projednala návrh „Smlouvy mezi MM a Krajem Vysočina o úhradě kompenzace na 
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“. 
Kraj Vysočina požaduje 70,-Kč/ občan/rok tedy cca 140.000,-Kč každý rok na období 2021-
2023. RMM rozhodla pověřit starostu účastí na valné hromadě Mikroregionu 
Velkomeziříčsko-Bítešsko, kde bude otázka projednávána. 
 

8. RMM projednala návrh Smlouvy o dílo mezi MM a Ing. Ivanou Tužinskou na přípravu 
podkladů a podání žádosti o dotaci na výzvu OPŽP: č.144 „Hospodaření se srážkovými 
vodami“ za cenu 25.000,-Kč. 
RMM rozhodla smlouvu uzavřít a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

9. RMM rozhodla souhlasit s podáním žádosti na uzavírku silnice na akci Měřínská pouť 
28.6.2020.  
 

10. Č.j.352/20 RMM projednala žádost o stanovisko ke stavbě: „Rekonstrukce D1, dočasné 
umístění mobilní betonárny“ v areálu pily Čížek. 
RMM rozhodla k podané k žádosti: 

a) požádat správce krajské komunikace o pasportizaci této komunikace před 
provedením prací a 

b) vyvolat jednání s investorem o zhotovení nového asfaltového povrchu na komunikaci 
parc.č. 1550 v k.ú. Měřín v části, která bude při stavbě použita, 

c) požádat investora o informaci, kudy bude probíhat transport materiálu. 
 



11. RMM projednala Přílohu č.3 Vzory povinných příloh předkládaných při podání žádosti o 
kontrolu dodržování standartu MAS na roky 2021-2023, předloženou Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR. 
RMM rozhodla souhlasit se zařazením území obce do územní působnosti MAS MOST 
Vysočiny na roky 2021-2027 a pověřila starostu podpisem.  
 

12. RMM projednala návrh Smlouvy o technické podpoře č.005/20 s firmou LICA CZECH 
s.r.o. Nymburk. ……12Kč/km, 1500Kč/hod pracovníka……. 5.000,-Kč. fix za zařízení…. 
RMM rozhodla smlouvu uzavřít a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

13. RMM  projednala návrh objednávky mezi MM a firmy JAS AIR CZ s.r.o. na pořízení 
letecké fotografie Měřína za cenu 20.872,50 vč DPH. RMM rozhodla fotografii objednat. 
 

14. RMM rozhodla souhlasit s úhradou faktury firmě VOAYA s.r.o.  za architektonickou 
studii volnočasové plochy - lokalita Balinka za cenu 6.050,- včetně DPH. 
 

15. RMM projednala žádost Linky bezpečí, z.s., o  příspěvek 7.500,-Kč na provoz. 
RMM rozhodla příspěvek neposkytnout. 
 

16. RMM rozhodla objednat geodetické vytyčení pozemků  parc.č. 1644 a parc.č. 1645 v k.ú. 
Měřín. 
 

17. RMM projednala žádost fi ZNAKOM o vyjádření k uzavírce silnice do Meziříčka pod 
mostem D1 z důvodu instalace mostních nosníků na D1. Uzavírka by měla být v pondělí 
8.6.2020. RMM rozhodla s uzavírkou souhlasit. 
 

18. RMM vzala na vědomí informaci  o schválení příspěvku na akci Městys Měřín, stavební 
úpravy chodníků na Brněnské a Blízkovské ulici. 
 

19. RMM rozhodla postoupit návrh kupní smlouvy s … na pozemek parc.č. 946/22 v k.ú. 
Pavlínov ZMM . Záměr prodeje byl zveřejněn 2.3.2020. 

 

20. RMM rozhodla pověřit starostu doložením situačního zákresu stavby k zamýšlené 
komunikaci na pozemku parc.č. 1287/1 v k.ú. Měřín v souladu s žádostí podanou na SPÚ. 
 

21. RMM rozhodla pověřit starostu upřesněním žádosti podané na ÚZSVM na převod 
pozemku parc.č. 384/2 v k.ú. Měřín. 
 


