
 
 
Zápis č. 13 z jednání Rady městyse Měřín 
konané dne 15. 6. 2011 v 16,00 hodin 

 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM projednala žádost o vyjádření k projektové dokumentaci a stavbě elektropřípojky po 
pozemcích p.č. 178/1 a 187/3 dle č.j. 540/11 
RM rozhodla se stavbou dle přiložené dokumentace souhlasit. 
Usnesení RM13-2-11 
 
3. RM projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno elektropřípojky 
projednávané v předcházejícím bodě dle č.j. 539/11 
RM rozhodla s návrhem smlouvy souhlasit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM13-3-11 
 
4. RM vzala na vědomí odpověď KÚ kraje Vysočina, odboru majetkového na žádost městyse 
o prošetření umístění betonových bloků na pozemku p.č. 1370 dle č.j. 526/11. Dopis bude 
projednán na jednání ZM. 
Usnesení RM13-4-11 
 
5. RM projednala žádost DVOŘÁK-TRUCKS s.r.o. o povolení průjezdu kolony tahačů dne 
25. 6. 2011 Měřínem nebo místní částí Pustina. 
RM rozhodla nesouhlasit s povolením průjezdu místní částí Pustina a doporučuje žadateli 
průjezd po krajské komunikaci Měřínem (po ulici Otínská). 
Usnesení RM13-5-11 
 
6. RM projednala žádost o vyjádření k projektové dokumentaci rekonstrukce silnice II/602 
v k.ú. Měřín a Pustina u Měřína dle č.j.535/11 
RM rozhodla pověřit místostarostu jednáním s dodavatelem projektové dokumentace úprav 
náměstí za účelem vyřešení návaznosti na rekonstrukci II/602. 
Usnesení RM13-6-11 
 
7. RM rozhodla souhlasit s úhradou faktury ve výši 6500,- Kč za letecké snímky Měřína a 
Pustiny na DVD nosiči. 
Usnesní RM13-7-11 
 
8. RM vzala ne vědomí žádost Jaromíra Řezníčka o pronájem části pozemku p.č. 730/1 k.ú. 
Měřín dle č.j.538/11. Na pozemek je zveřejněn záměr pronájmu. O žádosti bude jednáno na 
příští RM. 
Usnesení RM13-8-11 
 
9. RM vzala na vědomí informaci Ministerstva vnitra o Seznamu orgánů veřejné moci – 
adresář úřadů dle č.j. 520/11 
Usnesení RM13-9-11 
 
 
 
 



 
 
 
10 RM vzala na vědomí informaci Ministerstva spravedlnosti o zavedení centrálního registru 
evidenčních míst podle zákona o střetu zájmů dle č.j. 534/11 
Usnesení RM13-10-11 
 
11. RM projednala žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o oznámení 
data počátku využívání fotbalového hřiště jako sportoviště dle č.j. 523/11 
RM rozhodla pověřit Úřad městyse získáním prokazatelných potřebných údajů. 
Usnesení RM13-11-11 
 
12. RM rozhodla pověřit starostu objednáním projektové dokumentace na kanalizační 
přípojku dešťové kanalizace pro objekt Sokolovny. 
Usnesení RM13-12-11 
 
13. RM na základě Rozhodnutí o schválení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Uhřínov 
rozhodla požádat Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou o vytyčení pozemků, které jsou ve 
vlastnictví členských obcí LDO Měřín dle č.j. 365/11 
Usnesení RM13-13-11 
 
14. RM projednala žádost Jany Fialové o prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě č. 106 
RM rozhodla s prodloužením nájemní smlouvy do 31.12.2011 souhlasit. 
Usnesení RM13-14-11 
 
Zapsal: Mgr. Petr Matějíček                                                  Ověřili: Ing. Jaroslav Pazdera 
 
                                                                                                             Roman Hnízdil         
 
 
 
 
  


