
 Výpis z jednání č.9 Rady městyse Měřína konané dne 14.6.2017 od 16.00 hodin 

(Hlasování: pro – zdržel se – proti) 

Přítomni: Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, Roman Hnízdil, Mgr. Petr Matějíček, Anna Oulehlová   

1.RMM odsouhlasila program jednání   
Usnesení 9-1-17.……………………………5-0-0 
 
2. RMM projednala zápis z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj. RMM děkuje komisi za 
dosavadní práci. RMM předloží komisi další podklady a úkoly pro její práci do 25.6.2017. 
Usnesení 9–2-17.……………………………5-0-0 
 
3. Č.j. 460/17, RMM projednala Žádost o zřízení přechodu pro chodce přes silnici II/602, 

podepsanou 124 občany.  RMM rozhodla požádat Kraj Vysočina jako majitele komunikace  o 

řešení. 

Usnesení 9-3-17.………………………… 5-0-0 
 
4. RMM vzala na vědomí 2 přihlášky na místo knihovníka. Termín ukončení přihlášek je 
20.7.2017,  bude rozhodnuto až po tomto datu. 
Usnesení 9–4-17.………………………… 5-0-0 
 
5. Č.j. 457/17, RMM projednala žádost o odkoupení pozemku předloženou ….. na část 
pozemku p.č.187/31 za jejich zahradou o velikosti cca 25 m2 a rozhodla provést místní 
šetření. 
Usnesení 9-5-17.……………………………5-0-0  
 
6. Č.j. 444/17 RMM projednala žádost Českého svazu chovatelů, ZO Měřín o povolení 
pořádání výstavy drobného zvířectva ve dnech 24.a 25.6.2017 při měřínské pouti a rozhodla 
s žádostí souhlasit.  
Usnesení 9-6-17.…………………………… 5-0-0 
 
7. Č.j. 443/17, RMM projednala návrh Smlouvy předložené Svazem vodovodů a kanalizací 
Žďársko o závazku městyse Měřína zaplatit projektovou dokumentaci za 80.000,-Kč na 
výstavbu akce: „Měřín-rekonstrukce vodovodu, kanalizace ul. Zabrána“ a rozhodla předložit 
návrh Smlouvy Zastupitelstvu městyse Měřína.  
Usnesení 9-7-17.…………………………… 5-0-0 
 
8. Č,j.442/17, RMM projednala Návrh  na uzavření Smlouvy o věcném břemeni č. 
NM-014330042616/001 mezi městysem Měřín a Eon Distribuce,a.s. na uložení vedení 
nízkého napětí na akci: „Měřín příp.NN parc.3149/3 Rozmarin“ na p.č.1711/1 a rozhodla 
s žádostí souhlasit a pověřila starostu podpisem.    
Usnesení 9-8-17.…………………………… 5-0-0 
 
9. Č.j.432/17 RMM projednala žádost COOP družstva Velké Meziříčí o úhradu ztráty prodejny 
Měřín Niva  59.584,29 Kč za rok 2016 a rozhodla předložit žádost ZMM. 
Usnesení 9-9-17…………………………….5-0-0 
 



10. Č.j.464/2017 RMM  projednala nabídku, Studia Tulák, Velké Meziříčí  p.Trojana Jiřího na 

pořízení letecké fotodokumentace městyse Měřína v roce 2017 za 8.470,-Kč a rozhodla 

nabídku přijmout.  

Usnesení 9-10-17.…………………………… 5-0-0 

 
11. Č.j. MM 486/17, RMM vzala na vědomí sdělení Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.  o 
poskytnutí pojistného plnění za škodu na zájezdovém autobusu na parkovišti U Kohouta. 
Pojišťovna zaplatila škodu v plné výši 78.018,-Kč. 
Usnesení 9-11-17.………………………… 5-0-0 

 
12. RMM navrhla složení výběrové komise na otevírání obálek, posouzení  a hodnocení 

nabídek na akci „Oprava chodníku na ulici Náměstí – II. etapa : 

Předseda:………… Ing.Servít Jiří 

Členové:………….. Oulehlová Anna, JUDr Dvořák Karel,  

Náhradníci: ………..Hnízdil Roman, Ing.Pazdera Jaroslav 

Jednání výběrové komise se uskuteční ve čtvrtek 15.6.2017 od 9,00 hod. v kanceláři starosty.                           

Usnesení 9-12-17.…………………………… 5-0-0 
 
13. Č.j. 485/2017 - RMM vzala na vědomí Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 
29.5.2017 na veřejnou zakázku malého rozsahu : Měřín – Oprava cesty mezi silnicí II/602 
k silnici na Černou. Nabídky podali 3 uchazeči, hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu 
s firmou Colas CZ a.s., která podala nabídku s nejnižší cenou a to 1.213.230,-Kč vč DPH. 
Usnesení 9-13-17.…………………………… 5-0-0 
 
14. RMM schválila na základě výše uvedeného doporučení hodnotící komise Smlouvu o dílo 
č. 171123100 mezi městysem Měřín a firmou COLAS CZ, a.s. na akci : „Měřín – Oprava cesty 
mezi silnicí II/602 k silnici na Černou“ a rozhodla předložit Smlouvu na jednání ZMM. 
Usnesení 9-14-17 ……………….5-0-0 
 
15.Č.j. 484/17 -  RMM vzala na vědomí závěrečné vyhodnocení akce : Obnova veřejné zeleně 
v centru městyse Měřína. RMM vyslovuje zaměstnancům Úřadu městyse Měřína pochvalu 
za odvedenou práci. 
Usnesení 9-15-17 ……………….5-0-0 
 
16. RMM stanovila organizaci pro výběr místního poplatku z veřejného prostranství – stánky 
pouť 2017 a to Myslivecký svaz STRŽ Měřín. Organizace zajistí úklid veřejného prostranství 
do pondělí 26.6.2017 do 8:00 hod. 
Usnesení 9-16-17 ……………….5-0-0 
 
17. RMM projednala a schválila Dodatek č.1 Smlouvy číslo 596116/01/ZOZ/2008AK3 o 
zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Asekolem a.s. a městysem Měřín a pověřila 
starostu podpisem. Vzhledem k tomu, že došlo k přečíslování druhů odpadů bylo nutno 
formálně upravit smlouvu, předmět Smlouvy se nemění.  
Usnesení 9-17-17 ……………….5-0-0 
 



18. Č.j. MM 478/17, RMM schválila žádost  Rybníkářů a přátel z.s. Měřín o bezplatný 
pronájem pozemku p.č. 1219/1 v k.ú.Měřín v termínu od 16.12. do 28.12. z důvodu konání 
„Měřínského živého betlému“. Úklid veř. prostranství bude zajištěn žadatelem. 
Usnesení 9-18-17 ……………….5-0-0 
 
19. Č.j. MM 479/17, RMM souhlasila na základě žádosti Rybníkářů a přátel z.s. Měřín 
s uzavírkou silnice dne 24.12.2017 od 8.00 do 12.00 a od 19.00 do 23.00 hod. z důvodu 
konání Měřínského živého betlému. 
Usnesení 9-19-17 ……………….5-0-0 
 
20. Č.j. MM477/17, RMM vzala na vědomí informace Kraje Vysočina o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti. 
Usnesení 9-20-17 ……………….5-0-0 
 
21. Č.j. MM  476/17, RMM projednala   žádost KÚ Kraje Vysočina o vyjádření na úseku 
ochrany ovzduší k umístění nové části zdroje znečišťování ovzduší „Pila Čížek“ provozovatele 
Pila Čížek s.r.o.,Měřín, která plánuje rozšíření výroby.   
Na základě přiloženého Odborného posudku vypracovaného firmou ET EKOTERM 
Jihlava,s.r.o. a Rozptylové studie od firmy EKOME,s.r.o. Zlín,  RMM rozhodla sdělit žadateli, 
že nemá k umístění námitek. 
Usnesení 9-21-17 ……………….5-0-0 
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


