
 
 
 
Zápis č. 11 z jednání Rady městyse Měřín 
konané dne 18. 5. 2011 v 16 hodin 

 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM projednala návrh smlouvy o reklamě mezi Městysem Měřín a Lesním družstvem obcí 
Měřín dle č.j. 400/11 
RM rozhodla návrh smlouvy schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM11-2-11 
 
3. RM projednala žádost Marie Teplé, Velké Meziříčí, Bezděkov 65 o prodej pozemku p.č. 
82/2 v k.ú. Pustina dle č.j. 399/11 
RM rozhodla provést místní šetření za účasti žadatelky a zástupce městyse. 
Usnesení RM11-3-11 
 
4. RM projednala zápisy z kontrolních dnů na stavbě Měřín – ul. Poštovní, ul. Zahradní, ul. 
Za Hřbitovem – rekonstrukce kanalizace. 
 
5. RM vzala na vědomí sdělení o termínu (23. 5. 2011 od 13,00 hod.) otevírání obálek 
s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele zakázky „Lesní cesta „Ujatiny 
Měřín“ 
Usnesení RM11-5-11  
 
6. RM vzala na vědomí sdělení Pozemkového úřadu Žďár nad Sázavou o monitoringu 
náhlých sesuvů půdy a mohutné eroze dle č.j. 417/11 
Usnesení RM11-6-11 
 
7. RM vzala na vědomí zprávu Školy umění v Měříně za rok 2010. Zpráva bude předložena 
na červnovém jednání ZO 
Usnesení RM11-7-11 
 
8. RM projednala žádost Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou o poskytnutí údajů pro 
řízení o způsobilosti k právním úkonům dle č.j. 421/11 
RM rozhodla pověřit úřad městyse vypracováním písemné odpovědi na otázky vznesené 
soudem. 
Usnesení RM11-8-11 
 
9. RM projednala žádost Pozemkového fondu ČR o sdělení podmínek možného převodu 
zemědělských pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby ( pozemky p.č. 1432,  1449/8,  
1449/14,  1449/16,  2023,  2025,  2027 vše v k.ú. Měřín) dle č.j. 422/11 
RM rozhodla doporučit ZM požádat o převod pozemků p.č. 1449/8, 1449/14,  1449/16     
které jsou zastavěny místní komunikací (silnice na Arnolec). 
Usnesení RM11-9-11 
 
 
 
 



 
 
10. RM projednala žádost Českého svazu chovatelů z.o. Měřín o povolení místní chovatelské 
výstavy na jejich pozemku ve dnech 25. a 26. června 2011 dle č.j. 428/11 
RM rozhodla konání výstavy schválit. 
Usnesení RM11-10-11 
 
11. RM vzala na vědomí informaci o možném ukončení pronájmu pozemku p.č. 1072/3 
(stavebniny vedle Sokolovny). 
RM bude o případném dalším využití pozemku jednat až v případě písemného oznámení 
ukončení pronájmu. 
Usnesení RM11-11-11 
 
12. RM opětovně projednala návrh smlouvy ze strany pana Ladislava Fajmona – realitní 
kancelář o výhradním zprostředkování prodeje 4 stavebních pozemků v lokalitě Balinka.  
RM rozhodla pověřit starostu podpisem smlouvy za předpokladu, že v ní bude upravena 
doložka o smluvní pokutě v čl. III. odst. 3 smlouvy. 
Usnesení RM11-12-11 
 
 
Zapsal: Mgr. Petr Matějíček                                    Ověřili: Roman Hnízdil 
                                                                                               Ing. Jaroslav Pazdera 


