
Výpis z jednání č.9 Rady městyse Měřína konané dne 29.5.2019  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednal oznámení p…. o nedostatcích stavu budovy na zdravotním středisku. RMM 
rozhodla provést místní šetření za účasti oznamovatelky. 
 

3. RMM projednala přehled příjmů a výdajů za odpadové hospodářství v letech 2015-2018. 
RMM rozhodla předložit ZMM návrh na zvýšení poplatku dle vyhlášky o sběru odpadu. RMM 
dále rozhodla navrhnout ZMM změnu výše poplatku za psy…. (dle znění vyhlášky). 
 

4. RMM vzala na vědomí vyjádření Lesů ČR, s.p. na žádost městyse Měřín o prodej pozemků 
pod obecní chatou v lokalitě Lalůvky, LČR oznamují, že v současné době nelze realizovat 
prodej ani pozemku pod chatou ani prodej okolních pozemků.  
 

5. RMM projednala žádost p. … o pronájem místa vedle hasičské zbrojnice, p. č. 83/1 na 
stánek s občerstvením a posezení  na Měřínskou pouť.  
RMM rozhodla žádosti vyhovět a pozemek pronajmout (cena dle místní vyhlášky). 
 

6. RMM projednala žádost fi VM Rekostav,s.r.o. o vyjádření ke stavbě  přípojky NN na 
p.č.1069/9 pro fi Promi Moving.  RMM rozhodla souhlasit se stavbou přípojky. 
Dále RMM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na tuto akci. 
 

7. RMM projednala žádost fi VM Rekostav, s.r.o. o vyjádření ke stavbě  přípojky NN na p. 
č.1193/1 pro p. … .RMM rozhodla k žádosti investora rozhodnutí odložit do vyjasnění 
budoucích majetkových vztahů. 
 

8.RMM projednala návrh Eon Distribuce na uzavření Smlouvy přeložce zařízení distribuční 
soustavy č. 13014088 pro výstavbu nové komunikace pro RD v lokalitě Pustina. Jedná se o 
změnu vzdušného vedení NN na kabelové vedení. Požadovaná částka je  672 005,-Kč.  RMM 
rozhodla pověřit projektanta úpravou projektové dokumentace. 
 

9.RMM projednala návrh Eon Distribuce na uzavření Smlouvy o připojení k distribuční 
soustavě č. 12517667 na připojení 7 RD lokalita Pustina za celkovou cenu 87.500,-Kč (7RD x 
12.500,-Kč). RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

10. RMM projednala návrh Smlouvy opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví 
Kraje Vysočina- RD u Pustiny- sjezd na novou komunikace mezi novými RD. RMM rozhodla 
předložit smlouvu ke schválení na ZMM. 
 

11. RMM projednala dopis, který MM obdržel od p. … ohledně odstranění stavby Herna Baru. 
RMM rozhodla pozvat p. .. na příští zasedání RMM. 
 

12. RMM projednala výši nájmů za nebytové prostory a rozhodla vstoupit v jednání s nájemci 
nebytových prostor s požadavkem na navýšení nájemného na částku 630,-Kč/m2/rok. Dále 
stanovila výši nájmu nové provozovny dentální hygieny ve výši 630,-Kč/m2/rok a na základě 
zveřejnění záměru pronájmu uzavřela nájemní smlouvu od 1.6.2019. 
 

13. RMM rozhodla pořídit elektrokolo pro potřeby městyse Měřín. 
 



14. RMM rozhodla pořídit upgrade programu Codexis pro potřeby městyse. Ze dvou možností 
uvedených v nabídce vybrala RMM variantu: Pořizovací cena 20.000,-Kč + DPH. 
 

15. RMM rozhodla pověřit KČT Měřín vybíráním poplatku a úklidem veřejných prostranství o 
letošní pouti, na základě seznamu z minulých let. 
 

16. RMM rozhodla koupit dárkový balíček p. .. k významnému výročí.  
 

17. RMM projednala znění Smlouvy o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina z programu 
„Obnova venkova Vysočiny 2019“ ve výši 127.000,-Kč na „Víceúčelové hřiště Pustina“. 
Celkové rozpočtové náklady projektu jsou 435.600,-Kč, takže podíl městyse Měřín bude po 
odpočtu výše uvedené dotace 308.600,-Kč.  
RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

18. RMM projednala dvě oznámení o poskytnutí dotace na akci“ Městys Měřín-přístavba MŠ 
Měřín“. 
 

Poskytovatel dotace Poskytnutá dotace Kč Požadovaný termín 
dokončení 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj (MMR) 

8.524.189,- 31.08.2021 

Ministerstvo financí 
(MF) 

7.563.102,- 31.12.2019 

 
Protože není možno čerpat dotaci od dvou státních subjektů, RMM doporučuje přijmout 
dotaci, která je pro MM výhodnější a to dotaci od  MMR, která je vyšší o 961.087,-Kč a 
dokončení realizace je požadováno až do 31.08.2021. RMM rozhodla sdělit stanovisko 
bezodkladně.  
 

19. RMM projednala informaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o schválení 
příspěvku na akci: “ Městys Měřín, místní část Pustina-chodník podél silnice III/3491….“ ve 
výši 2.269.555,-Kč. 
Na tuto akci jsme však již obdrželi dotaci z MAS MOST Vysočiny ve výši 2,9 mil. Kč, která je 
vyšší než výše uvedená dotace ze SFDI a s MAS MOST Vysočiny již byla uzavřena Smlouva o 
čerpání této dotace.  
RMM rozhodla oznámit SFDI, že tuto dotaci čerpat nebudeme a dotaci vrátit z důvodu 
souběhu dvou dotačních titulů na stejnou akci. 
 

20. RMM projednala žádost … o odprodej části pozemku dle přiloženého GP a to p.č. 433/3 
(72m2) a p.č. 433/2 ( 56m2)vše v k.ú. Pustina u Měřína.RMM rozhodla vyvěsit záměr prodeje. 
 
 
 


