
Zápis č. 22 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 18.11.2015 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 22-1–15 
 
2. RMM si vyslechla a posoudila navržený plán činnost Komise pro kulturní a společenské 
aktivity, zejména plán akcí do konce roku 2015.  
 
Zajištění řemeslných trhů dne 29.11.2015 od 13:00 hod.    

 Skladování stánku pro nejbližší období zajistí Kolpingova rodina Měřín, po dostavbě 
sokolovny budou skladovány v této budově 

 Zajištění přívodu elektřiny – zajistí kulturní komise 

 K dnešnímu dni je známo 14 vystavovatelů, 10 stánků 

Usnesení RM 22-2-15 

 
3. RMM projednala a souhlasí s návrhem fi. ZNAKOM na umístěním dopravní značky 
Pozor, příjezd k log. centru LIDL pro voz. nad 3,5 T po D1. Značka bude umístěna ve směru od 
Jihlavy na pravé straně před hranicí pozemku manželů Syslových.  
Usnesení RM 22 -3 -15 
 
4. Č.j. 1075/15 RMM projednala nabídky na instalaci veřej. osvětlení v Pustině, 8 ks LED 
světel. 
Na osvětlení byl získán Grant Vysočiny z: „Program rozvoje venkova“. 
RMM pověřila starostu podepsat smlouvu s fy. s nejnižší nabídkou. 
Usnesení RM 22 -4 -15 
 
5. Č.j.1058/15, RMM vzala na vědomí závěr kontroly ERÚ ze dne 9.10.2015 ve věci poškození 
vedení plynovodu v důsledku provádění zemních prací na havárii kanalizační přípojky u 
Mateřské školy, která bude zahájena 23.10.2015. Kontrolou bylo zjištěno, že vlivem činnosti 
zaměstnanců MM došlo k porušení ustanovení energetického zákona. Z výsledků kontroly 
zatím nevyplývají vůči MM žádné sankce. 
Usnesení RM 22-5 -15 
 
6. Č.j.1011/15 RMM schválila návrh Smlouvy o veřejných službách č.47/2016 s ICOM 
Transport o zajištění 5 linek autobusové dopravy a rozhodla pověřit starostu podpisem. 
 Usnesení RM 22-6-15 
 
 
7. RMM vzala na vědomí anonymní stížnost na špatnou čitelnost Měřínského zpravodaje 
z důvodů malých písmen a špatnou kvalitu některých fotografií.  
RMM rozhodla, že písmo používané v „Měřínském zpravodaji“ bude typu „Calibri“ o velikosti 
písma „14“. 
Usnesení RM 22-7-15 
 



8.RMM rozhodla zakoupit dárkový koš a předat jej p. Smejkalovi Josefovi k jeho 85. 
narozeninám.  
Usnesení RM 22-8-15 
 
9. RMM pověřila starostu obstaráním nabídek na pronájem nebytových prostor a pozemku 
pod hernou. 
Usnesení RM 22-9-15 
 
10. Č.j. 1063/15 RMM projednala žádost Obce Otín o odkoupení pozemku p.č. 107/4 o 
výměře 230m2 v k.ú. Na pouštích a rozhodla žádost předložit ZMM.   
Usnesení RM 22-10-15 
 
11. Č.j.1049/15, RMM projednala Pozvánku na Valnou hromadu Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko na 26.11.2015 a pověřila p. Ivo Rohovského zastupování MM na této VH. 
Usnesení RM 22-11-15 
 
12. Č.j. 1045/15, RMM projednala žádost manželů Bartákových, Náměstí 114, Měřín, o 
instalaci veřejného osvětlení před jejich domem č.p. 114 a rozhodla provést místní šetření. 
Usnesení RM 22-12-15 
 
13. Č.j. 1048/15, RMM vzala na vědomí oznámení Státního zdravotnického ústavu Praha o 
tom, že Základní škola Měřín obhájila své členství v síti programu Škola podporující zdraví na 
další 4 roky. 
Usnesení RM 22-13-15 
 
14. RMM projednala  a souhlasí s novým platovým výměrem ředitelky Mateřské školy p. Janě 
Janů a ředitelky ZŠ p.Mgr. Ivety Hlávkové, který je s souladu s předpisy Ministerstva školství 
s platností od 1.11.2015. 
Usnesení RM 22-14-15 
 
15. Č.j. 1027/15, RMM  vzala na vědomí Protokol č.2/2015 o výsledku kontroly přenesené 
působnosti na úseku matriční činnosti městyse Měřína ze dne 26.10.2015. 
Kontrolou nebyly shledány žádné závady. 
Usnesení RM 22-15-15 
 
16. Č.j.1059/15, RMM  vzala na vědomí Sdělení z Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových o tom, že nebyl odsouhlasen bezúplatný převod p.č. 557/7 v k.ú. Měřín a jeho 
realizace bude provedena formou výběrového řízení, o jehož zahájení budeme informováni.  
 
Usnesení RM 22-16-15 
 
17. Č.j.1047/15, RMM  vzala na vědomí žádost manželů Mužátkových o vybudování asfaltové 
cesty  k jejich domu na pozemku p.č.230/1 k.ú. Pustina, s tím, že žadatelům bude sděleno, že 
v návrhu rozpočtu roku 2016 je počítáno s financemi na vypracování projektu cesty. 
Usnesení RM 22-17-15 
 



18. Č.j.1077/15, RMM projednala žádost p. Coufalové Ludmily, Horní Radslavice č.8 o 
přidělení bytu v DPS a pověřila p. Hradovou Věru provést místní šetření podle pravidel a 
podmínek pro přijetí do DPS.  
Usnesení RM 22-18-15 
 
19. RMM schválila Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo mezi městysem Měřín a Stylstavem s.r.o. 
Křižanov na akci „ Zateplení budovy Mateřské školy Měřín“. Jedná se o snížení využití rezervy 
dle smlouvy ze dne 10.9.2015. 
Usnesení RM 22-19-15 
 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


