
Zápis č. 13 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 16.6.2015 v 16,00 hodin 
 
Přítomni: Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, Roman Hnízdil, Anna Oulehlová 
                Mgr. Petr Matějíček 
 
1. RM odsouhlasila program jednání, Usnesení RM 13-1–15 
 
2. Č.j. 582/15, RMM projednala žádost SDH o věcný dar na  soutěž mladých hasičů „Soutěž 
REGION-CUP“. Dne 21.6.2015 a rozhodla se přispět věcnými dary v hodnotě 3.000,-Kč. 
Usnesení RM 13-2-15 
 
3. Č.j. 576/15 RMM projednala žádost p. Jaroslava Holého o hostování s atrakcemi ( = 
pronájem veřejného prostranství) na pouť 2016 a rozhodla oznámit žadateli, že rozhodnutí  
bude učiněno na začátku roku 2016 a uložila místostarostovi toto oznámit žadateli.  
Usnesení RM 13 -3 -15 
 
4. Č.j. 570/15, RMM rozhodla pronajmout pozemky ve vlastnictví Městyse Měřína firmě 
AGRO Měřín, a.s. na základě jejich žádosti. Záměr pronájmu byl vyvěšen 21.5.2015. 
Podmínky pronájmu: doba určitá 6 let za cenu 2.900,-Kč/ha/rok a rozhodla pověřit starostu 
uzavřením Smlouvy o zemědělském pachtu.  
Usnesení RM 13 -4 -15 
 
5. Č.j. 546/15, RMM rozhodla povolit zřízení vodovodní přípojky pro novostavbu RD p. Ing. 
Petra Dohnala na Jihlavské ulici, přes pozemek p.č. 1370/2 ve vlastnictví městyse Měřín  
V k. ú. Měřín s podmínkou, že veškeré náklady včetně vkladu do KN platí žadatel.  
Usnesení RM 13 -5 -15 
 
6. RMM  vzala na vědomí nabídku firmy DUPROJEKT na vyhotovení projektové dokumentace 
a nabídku firmy TENDRA na Organizaci zadávacího řízení – výběrové řízení a dotační 
management po dobu udržitelnosti – 5 let na zateplení Hasičské zbrojnice. 
Usnesení RM 13-6 -15 
 
7. RMM projednala návrhy Anety Hnízdilové na design autobusové zastávky ve směru na 
Jihlavu a rozhodla požádat Výtahy VM o nabídku na celoskleněnou verzi.  
Usnesení RM 13-7-15 
 
8. RMM rozhodla předložit zastupitelstvu MM ke schválení náklady na vícepráce na stavbě 
protipovodňové stěny na Zabráně, které předložila firma ATIKA-Lisý. 
Usnesení RM 13-8-15 
 
9. RMM rozhodla předložit zastupitelstvu MM ke schválení dohodu o provedení práce s p. 
JUDr. Dvořákem Karlem za zastupování Městyse Měřín v LDO Měřín v roce 2014. 
Usnesení RM 13-9-15 
 
10. RMM rozhodla schválit Dohodu o provedení práce s p. Ivo Horákem ve výši 5.000,- za 
vykonávání funkce stavebního dozoru na stavbě Protipovodňové stěny na  Zabráně a 
pověřuje starostu podpisem. 



Usnesení RM 13-10-15 
 
11. Č.j. 585/15 RMM vzala na vědomí rozsudek  Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze 
dne 27.5.2015 č.j. 503/ o vrácení plné svéprávnosti p. Petře Klímové, Pod dálnicí 487, Měřín.  
Usnesení RM 13-11-15 
 
12. RM RMM schválila změnu termínu začátku nájemní smlouvy a Dohodu o předplacení 
nájemného na byt v č.p. 255 uzavřené mezi městysem Měřín a p. Srpovou (dle rozhodnutí 
RM ze dne 14.1.2015). Původní termín 1.6.2015 se mění na 1.9.2015.  
Usnesení RM 13-12-15 
 
13. Č.j.586/15 RMM vzala na vědomí zápis ze schůze představenstva LDO Měřín ze dne 
9.6.2015. 
Usnesení RM 13-13-15 
 
14.Č.j. 588/15, RMM vzala na vědomí, že MM obdržel registrační list akce „Zateplení budovy 
hasičské zbrojnice Měřín“ s termínem dokončení 24.12.2015. 
Usnesení RM 13-14-15 
 
15. Č.j.592/15, RMM vzala na vědomí Žádost o vydání vyjádření k projektové dokumentaci 
pro stavební řízení na akci “Měřín, stav. úpravy NN ul. Zabrána“  a pověřila starostu 
odpovědí. 
Usnesení RM 13-15-15. 
 
16.Č.j. 593/15,RMM schválila  Návrh ¨Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB na akci 
“Měřín, stav. úpravy NN ul. Zabrána“ a pověřila starostu podpisem. 
Usnesení RM 13-16-15 
 
17. RMM vzala na vědomí žádost Mateřské školy Měřín o vytvoření investičního fondu a 
převedení částky 92 000,- Kč do tohoto fondu. RMM rozhodla tuto žádost postoupit 
zastupitelstvu městyse s doporučením tento převod provést. 
Usnesení RM 13-17-15 
 
18. RMM vzala na vědomí, že Městys Měřín obdržel registrační list akce „Zateplení budovy 
Mateřské školy Měřín“ s termínem dokončení 24.12.2015. 
Usnesení RM 13-18-15 
 
19. RMM rozhodla schválit poskytnutí odměny 20.000,- ředitelce ZŠ Mgr. Věře Matějíčkové 
k odchodu z funkce z finančních prostředků ZŠ Měřín. 
Usnesení RM 13-19-15 
 
20. RMM vzala na vědomí oznámení TJ Jiskra Měřín o konání 2 pouťových zábav na 
fotbalovém hřišti v termínech 26.6. a 27.6. 2015. 
Usnesení RM 13-20-15 
 
21. RMM rozhodla schválit Dohodu o provedení práce pro p.Jiřího Servíta za manuální 
venkovní práci , kterou provádí pro Kabelovou televizi Měřín ve výši 9.900,-Kč. 



Usnesení RM 13-21-15 
 
 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
 
Ověřil: Roman Hnízdil 
            Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


