
Zápis č.2 z jednání Rady městyse Měřín 
konané dne 19. 1. 2011 v 16 hodin 

 
Přítomni: Ing. Jiří Servít, Ivo Rohovský, Roman Hnízdil, Mgr. Petr Matějíček 
Omluven: Ing. Jaroslav Pazdera 
 
1.  RM schválila program jednání 
 
2.  RM  vzala na vědomí zprávu o přípravě rekonstrukce  silnice II/602 7 hr. kraje – 
Pelhřimov  7. stavba doručenou , Odborem dopravy a silničního hospodářství kraje Vysočina 
dle č.j. 1/11 
Zpráva bude předložena  na jednání ZM. 
Usnesení RM2-2-11 
 
3.  RM projednala Žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení budovy 
lehké strojírenské výroby na ulici Brněnská dle č.j. 17/11 
RM nemá k předloženému návrhu připomínky a se stavbou souhlasí. 
Usnesení RM2-3-11 
 
4.  RM na základě sdělení o jednání členské schůze Sboru dobrovolných hasičů Měřín 
rozhodla jmenovat velitelem zásahové jednotky Jaroslava Bublána  Náměstí 126 Měřín 
Usnesení RM2-4-11 
 
5.  RM projednala cenovou nabídku firmy XART.CZ na aktualizaci webových stránek 
městyse dle č.j.22/11 
RM rozhodla pověřit starostu podepsáním smlouvy dle předložené nabídky. 
Usnesení RM2-5-11 
 
6.  RM projednala návrh smlouvy na vytvoření druhé etapy virtuálních prohlídek městyse dle 
č.j.19/11 
RM rozhodla pověřit starostu jednáním o předložení návrhu virtuálních prohlídek. 
Usnesení RM2-6-11 
 
7.  RM projednala žádost Omnis Olomouc a.s. o vyvěšení  cedulí s plakáty na sloupy 
veřejného osvětlení dle č.j.6/11 
RM rozhodla povolit vyvěšení reklamních poutačů dle požadavků žadatele. 
Usnesené RM2-7-11 
 
8.  RM projednala stížnost pana Josefa Bartuška na rekonstrukci kanalizace v ulici Poštovní 
dle č.j.33/11 
RM rozhodla pověřit místostarostu obce, aby ve spolupráci se stavební firmou realizující akci 
a stavebním dozorem projednal osobně stížnost se stěžovatelem. 
Usnesení RM2-8-11 
 
9.  RM projednala návrh Smlouvy zakládající právo provést stavbu na prodloužení chodníku a 
kanalizace na ulici Brněnská dle č.j. 32/11 
RM rozhodla pověřit starostu podpisem předložené smlouvy. 
Usnesení RM2-9-11 
 



10.  RM projednala návrh Dodatku č. 6 ke Smlouvě o provozování a servisu televizního 
kabelového rozvodu dle č.j. 31/11 
RM rozhodla pověřit starostu podpisem předloženého dodatku. 
Usnesení RM2-10-11 
 
11.  RM projednala žádost pana Františka Koldy o zaměstnání na Úřadě městyse dle č.j. 34/11 
RM rozhodla sdělit žadateli, že v současné době není žádné volné pracovní místo. Žádost 
bude zařazena do seznamu žadatelů o zaměstnání. 
UsneseníRM2-11-11 
 
12.  RM projednala návrh odpisového plánu pro odepisování hmotného dlouhodobého 
majetku ZŠ Měřín dle č.j.46/11 
RM rozhodla schválit odpisový plán dle předloženého návrhu. 
Usnesení RM2-12-11 
 
13.  RM projednala návrh odpisového plánu pro odepisování majetku MŠ Měřín dle č.j. 47/11 
RM rozhodla schválit odpisový plán dle předloženého návrhu. 
Usnesení RM2-13-11 
 
14.  RM projednala žádost paní Haliny Klimešové o zaměstnání na Úřadě městyse dle č.j. 
51/11.  
RM rozhodla sdělit žadatelce, že v současné době není žádné volné pracovní místo. Žádost 
bude zařazena do seznamu žadatelů o zaměstnání. 
Usnesení RM2-14-11 
 
15.  RM rozhodla požádat Krajský úřad kraje Vysočina, odbor sociálních věcí o změnu 
registrovaných údajů poskytovatele a jeho sociálních služeb Městys Měřín. takto: Změnit 
jméno místostarosty na Ivo Rohovský. 
Usnesení RM2-15-11 
 
16. RM projednala stížnost paní J. Dřímalové na neúnosný stav komunikace v ulici Poštovní 
dle č.j. 60/11. 
RM rozhodla pověřit místostarostu obce, aby ve spolupráci se stavební firmou realizující akci 
a stavebním dozorem projednal osobně stížnost se stěžovatelem. 
Usnesení RM2-16-11 
 
 
Zapsal: Mgr. Petr Matějíček                                    Ověřili: Ing. Jiří Servít 
 
                                                                                               Roman Hnízdil 


