
Zápis č. 1 z jednání rady městyse Měřín  
konané dne 5.1. 2011 v 16,00 hodin 

 
Přítomni: Ing. Jiří Servít, Ivo Rohovský, Roman Hnízdil, Mgr. Petr Matějíček 
Omluven: Ing. Jaroslav Pazdera 
 
1)  Rada městyse schválila program jednání rady městyse. 
 
2)  Rada městyse projednala žádost firmy VM Rekostav s.r.o. o vyjádření k projektu napojení 

pozemku parc.č. 52/8 v katastrálním území Pustina u Měřína na elektrickou síť kabelovou 
přípojkou dle  č. j. 844/10 
- Rada městyse rozhodla souhlasit s předloženým návrhem bez připomínek. 
Usnesení RM 1-2-11 

 
3)  Rada městyse projednala žádost Pavla Lavického, bytem Karlov 374, Velké Meziříčí o 

koupi pozemků parc.č. 1294/27 a parc.č. 187/28 (stavební parcely v lokalitě Balinka) o 
celkové výměře 842 m2 dle č.j. 832/10 
- Rada městyse rozhodla doporučit zastupitelstvu městyse pozemky žadateli prodat. 
Usnesení RM1-3-11 

 
4)  Rada městyse projednala žádost Milana Smejkala, U Statku 28, Velké Meziříčí o 

pronájmu prostor k parkování vozidla v čísle popisném 101 v zimních měsících dle č.j. 
830/10 
- Rada městyse rozhodla žádosti nevyhovět. 
Usnesení RM1-4-11 

 
5)  Rada městyse projednala dodatek č. 2 ke smlouvě na odvoz tuhého komunálního odpadu 

mezi Technickými službami Velké Meziříčí a městysem Měřín dle č.j. 831/10 
- Rada městyse rozhodla pověřit starostu městyse podpisem předloženého dodatku č. 2. 
Usnesení RM1-5-11 

 
6)  Rada městyse projednala žádost o finanční příspěvek na provoz Centra pro zdravotně 

postižené kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou pro rok 2011 dle č.j. 833/10 
- Rada městyse pověřila starostu městyse vypracovat dotaz na žadatele o sdělení, zda jsou 
jím poskytované služby využívány občany městyse Měřín. 
Usnesení RM1-6-11 

 
7)  Rada městyse projednala „ Rozbor udržitelného rozvoje ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností města Velké Meziříčí předložený městským úřadem Velké 
Meziříčí dle č.j. 836/10 
- Rada městyse vzala předložený návrh na vědomí s tím, že bude předložen na jednání 
zastupitelstva městyse 9.2. 2011. 
Usnesení RM1-7-11 

 
8)  Radě městyse byl předložen jednací řád zastupitelstva městyse a jednací řád výborů 

městyse. 
      RM1-8-11 
 



9)  Rada městyse rozhodla zřídit komisi kulturních a veřejných aktivit ve složení: Anna 
Oulehlová – předsedkyně komise, Mgr. Věra Matějíčková, Jana Janů – členky komise. 

      Usnesení RM1-9-11 
 
10) Rada městyse rozhodla zřídit komisi pro výstavbu a rozvoj ve složení: Stanislav 

Symonides – předseda komise, Vojtěch horák, Ivo Horák – členové komise. 
      Usnesení RM1-10-11 
 
11) Rada městyse rozhodla o uhrazení nákladů spojených s připojením telefonu č. 

566 544 668 pro kronikáře městyse Mgr. Oldřicha Hnízdila po kabelové televizi.dle č.j. 
756/10 
Usnesení RM1-11-11 

 
12) Rada městyse rozhodla zveřejnit návrh termínů jednání zastupitelstva městyse pro rok 

2011. Navrženy jsou tyto termíny: 9.2. 2011, 20.4. 2011, 29.6. 2011, 7.9. 2011, 26.10. 
2011, 14.12. 2011. Návrhy budou předloženy na jednání zastupitelstva městyse dne 9.2. 
2011. 

     Usnesení RM 1-12-11 
 
13) Rada městyse vzala na vědomí zpět vzetí žádosti Michala a Lucie Kuchyňkových, bytem 

Na Nivech 602, Měřín o prodej části pozemku parc.č. 843 v katastrálním území Měřín dle 
č.j. 4/11 

      Usnesení RM 1-13-11 
14) Rada městyse projednala žádost manželů Procházkových, bytem Náměstí 12, Měřín o 

prodej pozemku parc.č. 1204 v katastrálním území Měřín.  
- Rada městyse rozhodla nedoporučit zastupitelstvu městyse prodej tohoto pozemku. 
Žádost bude předložena na jednání zastupitelstva městyse dne 9.2. 2011. dle č.j. 610/10 
Usnesení RM 1-14-11 

 
15) Rada městyse projednala žádost Jednoty Orel Měřín o dotaci na rok 2011. V rozpočtu 

městyse Měřín na rok 2011 je v kapitole 3419 – tělovýchovná činnost s dotací 
počítáno.dle č.j. 804/10 
- Rada městyse pověřuje starostu, aby ve spolupráci s komisí kulturních a veřejných 
aktivit vypracovali smlouvu o poskytnutí dotace k podpisu. 
Usnesení RM 1-15-11 

 
16) Rada městyse projednala nabídku firmy Garden Studio, s.r.o., Brno Bystrc, k získání 

dotace z programu OPŽP 2.3.1. – snížení emisní zátěže omezení prašnosti plošných 
zdrojů. 
- Rada městyse rozhodla objednat vypracování žádosti o dotaci výše uvedenou firmou 
v nabídnuté variantě č. 3 (platba za projekt až po úspěšném schválení dotace). 
Usnesení RM 1-16-11 

 
17) Rada městyse rozhodla vyzvat k předložení nabídek tyto dodavatele „Obnovy veřejné 

zeleně v centru městyse Měřína“ dle výzvy k podání nabídky: a) ENVIRO – 
EKOANALYTIKA s.r.o, b) Petr Rozmarín PEROZ, c) Petr Zvědělík dle č.j. 591/10 

     Usnesení RM 1-17-11 
 



18) Rada městyse rozhodla jmenovat členy výběrové komise na otevírání obálek s nabídkami 
a výběr dodavatele na akci „Obnovy veřejné zeleně v centru městyse Měřína“. Členy 
komise budou: Anna Oulehlová, Ivo Rohovský, Ing.Ladislava van den Berg PhD 

Usnesení RM 1-18-11 
 
19) Rada městyse projednala žádost firmy AKTIV OPAVA s.r.o. o udělení souhlasu s užitím 

znaku městyse Měřína na vyrobení sběratelského reklamního předmětu dle č.j.813/10 
- Rada městyse požaduje upřesnění způsobu použití znaku a sdělení, zda se případným 
souhlasem městys Měřín nezavazuje k finanční spoluúčasti na výrobě zmiňovaného 
reklamního předmětu. 
Usnesení RM 1-19-11 

 
20) Rada městyse projednala žádost pana Jaroslava Holého, České Budějovice, o pronájem 

pozemku na umístění atrakcí při konání pouti v roce 2011 dle č.j. 480/10 
- Rada městyse rozhodla pronajmout část pozemku parc.č. 1219/1 o výměře  2825 m2 dle 
vyhlášky o místních poplatcích za cenu 84.750,-Kč Jaroslavu Holému. Rada městyse 
pověřuje starostu uzavřením nájemní smlouvy. 
Usnesení RM 1-20-11 

21) Rada městyse projednala žádost TJ DS Březejc o finanční příspěvek na činnost tělesně i 
mentálně postižených sportovců dle č.j. 757/10 
- Rada městyse rozhodla o poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,-Kč. Rada městyse 
pověřuje starostu, aby ve spolupráci s komisí kulturních a veřejných aktivit sjednali 
podmínky darovací smlouvy, která bude poté starostou uzavřena. 
Usnesení RM 1-21-11 

 
22) Rada městyse projednala žádost společnosti AGRO-Měřín, a.s. o pronájem zemědělských 

pozemků dle upraveného předloženého seznamu. 
- Rada městyse o pronájmu rozhodne po předložení návrhu smlouvy o pronájmu. 
Usnesení RM 1-22-11 

 
23) Rada městyse rozhodla schválit „ Pověření příkazce operace průběžnou řídící kontrolou a 

následnou řídící kontrolou“ Ing. Jiřího Servíta a Iva Rohovského. Správcem rozpočtu, 
hlavní účetní a průběžnou řídící a následnou řídící kontrolou Ing. Danu Černou a Janu 
Klímovou dle přiložené přílohy č.j. 12/11 

      Usnesení RM 1-23-11 
 
24) Rada městyse rozhodla schválit sazby stravného při tuzemských pracovních cestách a 

sazbu náhrad za použití silničního motorového vozidla dle přiložené přílohy č.j. 11/11 
       Usnesení RM 1-24-11 
25) Rada městyse rozhodla schválit uzavření nové licenční smlouvy s Ochranným svazem 

autorským o veřejném provozování chráněných děl dle přiloženého materiálu č.j. 7/11 
      Usnesení RM 1-25-11 
 
26) Rada městyse rozhodla schválit žádost o příspěvek na vytvoření čtyř pracovních 

příležitostí VPP č.j. 13/11  
      Usnesení1-26-11 
 
 
Zapsal Mgr Petr Matějíček                                                 Ověřil Roman Hnízdil 
                                                                                                        Ivo Rohovský 


