
 
 
Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Měřín 
konané dne 4. 5. 2011 v 16 hodin 

 
Přítomní: Ing. Jiří Servít, Ivo Rohovský, Ing. Jaroslav Pazdera, Roman Hnízdil,  
Mgr Petr Matějíček 
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM projednala žádost Jaroslava Peroutky Holíkova 3 Jihlava o umístění přenosné reklamní 
tabule („áčko“) na pozemku p.č. 444 dle č.j. 373/11 
RM rozhodla s umístěním souhlasit. Dále bude řešeno dle vyhlášky o místních poplatcích. 
Usnesení RM10-2-11 
 
3. RM projednala pronájem pozemků pro obchodní činnost (zahrádky) na sezónu 2011 na 
pozemcích p.č. : 135, 78, 455, 418, 455, 455, 83/1 dle č.j. 381/11  
RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu. 
Usnesení RM10-3-11 
 
4. RM projednala žádost Lubomíra Vaňka Zarybník 225 o finanční příspěvek na výsadbu a 
úpravu zeleně na pozemku parc.č. 1287 v k.ú. Měřín  dle č.j. 379/11. 
RM rozhodla nevyhovět žádosti z důvodu, že není vlastníkem předmětného pozemku. 
Usnesení RM10-4-11 
 
5. RM vzala na vědomí sdělení Krajského úřadu kraje Vysočina o úpravě zajišťování 
dopravní obslužnosti platné od 12. 6. 2011 dle č.j. 372/11 
 Usnesení RM10-5-11 
 
6. RM projednala žádost Michala Štočka o pronájem místnosti v Sokolovně za účelem 
zkoušek hudební skupiny dle č.j. 380/11 
RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu. 
Usnesení RM10-6-11 
 
7. RM projednala návrh dodatku č. 7 ke Smlouvě o provozování a servisu televizního 
kabelového rozvodu dle č.j. 366/11 
RM rozhodla dodatek schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM10-7-11 
 
8. RM projednala  návrh Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření městyse za rok 2011 
firmou HB AUDITING, s.r.o. Žďár nad Sázavou dle .č.j.353/11 
RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM10-8-11 
 
9. RM na základě stanoviska ZM č. 2 k bodu zprávy z RM projednala návrh odpovědi 
Krajskému úřadu kraje Vysočina ve věci umístění betonových zábran podél silnice II/602 dle 
č.j. 317/11 
RM rozhodla schválit upravený návrh odpovědi. 
Usnesení RM10-9-11 
 



10. RM projednala zápis v kronice městyse za rok 2010 
RM rozhodla zápis za rok 2010 schválit 
Usnesení RM10-10-11 
 
11. RM projednala žádost o finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč Diakonii na dopravu za 
odvoz provedené materiální pomoci. 
RM rozhodla příspěvek v částce 1000, Kč schválit. 
Usnesení RM10-11-11 
 
12. RM rozhodla schválit prodej vyřazených knih z místní knihovny formou bazarového 
prodeje. 
Usnesení RM10-12-11 
 
13. RM rozhodla schválit dodatky nájemních smluv mezi městysem a MUDr. Miloslavem 
Jánským  
Usnesení RM10-13-11 
 
14. RM rozhodla jmenovat členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a posouzení a 
hodnocení nabídek pro akci Lesní cesta „Ujatiny Měřín“č.j.390/11 v tomto složení: členové 
komise – Ivo Horák, Karel Dvořák, Miroslav Nedomanský, Ing. Zdeněk Požár, Ing. Jaroslav 
Pazdera, náhradníci – Ivana Hloušková, Roman Hnízdil, Mgr. Petr Matějíček, Karel Pacal, 
Ivo Rohovský 
Usnesení RM10-14-11 
 
15. RM rozhodla vyzvat písemnou výzvou pro akci Lesní cesta „Ujatiny Měřín“č.j.390/11 
k předložení nabídky tyto dodavatele: Stavba a údržba silnic Třebíč s.r.o., AQUASYS spol. 
s r.o., AGROSTAV, akciová společnost 
Usnesení RM10-15-11 
 
16. RM projednala žádost ředitelky ZŠ Měřín o uvolnění finanční částky do 20000 Kč 
z rozpočtu školy na cestovné a pohoštění zahraniční návštěvy učitelů ze Španělska, Polska a 
Turecka  ve dnech 23. 5. až  28. 5. 2011 dle č.j. 391/11 
RM rozhodla žádosti vyhovět. 
Usnesení RM10-16-11 
 
17. RM pověřila starostu městyse zahájením jednání s Lesy ČR a Pozemkovým fondem ČR 
ve věci vydání spoluvlastnických podílů tzv. lesního práva dominikalisté dle č.j. 393/11 
Usnesení RM10-17-11 
 
 
 
Zapsal: Mgr. Petr Matějíček     Ověřili:  Ivo Rohovský 
 
 
          Ing. Jiří Servít 
 
 
 
  


