
Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 9.12.2015 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 23-1–15 
 
2. RMM projednala za přítomnosti členů Komise pro výstavbu a rozvoj jejich zjištění, 
připomínky a návrhy k prováděným stavbám Městyse Měřína.   
Usnesení RM 23-2-15 

 
3. Č.j. 1113/15 RMM projednala Žádost o uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě o 
dočasném záboru pozemků na akci Modernizace –úsek 17,Exit 127 Řehořov - Exit 134-Měřín,  
ve kterém žádá ŘSD o zábor části pozemku p.č.1374/1 ve vlastnictví Městyse Měřín o 
velikosti cca 359 m2 vedle cesty k Valše u mostu pod D1 za nájemné ve výši 2.513,-Kč.   
RMM se rozhodla s touto žádostí souhlasit a rozhodla vyhlásit zveřejnění záměru pronájmu 
části pozemku p.č. 1374/1 v k.ú. Měřín. 
Usnesení RM 23 -3 -15 
 
4. Č.j. 1106/15 RMM projednala a vzala na vědomí zprávu o činnosti ORLA za rok 2015. 
Usnesení RM 23 -4 -15 
 
5. Č.j. 1109/15, RMM vzala na vědomí  Tiskovou zprávu od Vodárenské akciové společnosti, 
a.s., o jejich rozhodnutí zvýšit cenu vodného + stočného na rok 2015 o 3%, tedy z 89,90,-Kč 
v roce 2014  na 92,60,-Kč na rok 2015.  
Usnesení RM 23-5 -15 
 
6. Č.j.1011/15 RMM rozhodla schválit Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni na 
přípojku nízkého napětí pro Kulturní dům Měřín mezi Městysem Měřín a EON Distribuce a.s. 
a rozhodla pověřit starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení RM 23-6-15 
 
7. Č.j. 1093/15 RMM projednala žádost o poskytnutí dotace organizaci STŘED, z.ú. Třebíč na 
provoz sociální služby Linka důvěry a rozhodla se této žádosti nevyhovět.   
Usnesení RM 23-7-15 
 
8. Č.j. 1091/15, projednala další postup pro zajištění realizace chytrého semaforu u hasičské 
zbrojnice včetně přístupových  a odchozích chodníků  a rozhodla schválit výdaj 20.000,-Kč 
pro p.Ivanu Tužinskou na zpracování a podání žádosti na SFDI.  
Usnesení RM 23-8-15 
 
9. Č.j. 994/15, RMM vzala na vědomí protokol o výsledku kontroly dodržování právních 
předpisů v ZŠ Měřín provedený Českou školní  inspekcí dne 7.10.2015 s výsledkem: Nebylo 
zjištěno porušení právních předpisů. 
Usnesení RM 23-9-15 
 



10. Č.j. 1080/15 RMM projednala návrh změny Stanov Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko  
a rozhodla se předložit jej ZMM. 
Usnesení RM 23-10-15 
 
11. RMM projednala a souhlasí s Výroční zprávou o činnosti ZŠ Měřín za školní rok 
2014/2015  
předložený ředitelkou ZŠ. 
Usnesení RM 23-11-15 
 
12. Č.j. 1123/15, RMM vzala na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odbor 
sociálních věcí o změně zástupce Městyse Měřína v pečovatelské službě z p.Ivo Rohovského 
na Ing. Jaroslava Pazderu.  
Usnesení RM 23-12-15 
 
13. Č.j. 1136/15, RMM projednala 2 žádosti Kolpingovy rodiny na akci:  ADVENT V MĚŘÍNĚ- 
ohňová show, dne 13.12 od 17.00 do 19:30   

 1. Žádost o bezplatné užití veřejného prostranství – parkoviště na náměstí  

 2. Vypnutí veřejného osvětlení na stejném prostranství 

RMM souhlasí s oběma žádostmi a pověřuje starostu zajištěním požadovaného záboru. 
Usnesení RM 23-13-15 
 
14. Č.j. 1140/15, RMM souhlasí s uložením kanalizační přípojky do pozemku ve vlastnictví 
městyse Měřína p.č. 1693/4 a 1286 ke stavbě manželů Tomáše a Ivany Javůrkových za 
podmínky, že v případě potřeby  na výzvu městyse Měřína tuto přípojku bezplatně odstraní a 
uzavřou smlouvu o zřízení služebnosti na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s tím, 
že žadatelé uhradí náklady spojené s uzavřením smlouvy. 
Usnesení RM 23-14-15 
 
15. Č.j. 1131/15, RMM vzala na vědomí žádost p. Drahomíry Řezníčkové o přidělení bytu 
v DPS a rozhodla se zařadit ji do seznamu uchazečů a pověřila místostarostu sdělit tuto 
skutečnost žadatelce. Žadatelka si nechce pronajmout byt nyní, ale až „později“.  
Usnesení RM 23-15-15 
 
16. RMM vzala na vědomí výsledky místního šetření p. Bc. Věry Hradové u uchazečky o byt 
v DPS p. Coufalové Ludmily z Horních Radslavic a rozhodla pronajmout jí byt. 
Usnesení RM 23-16-15 
 
17. Č.j. 1147/15, RMM  obdržela žádost TJ DS Březejc o finanční příspěvek na činnost 
zdravotně postižených sportovců. RMM rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout dar ve výši 
2.000,-Kč jako minulý rok. 
Usnesení RM 23-17-15 
 
18. Č.j. MM 1094/15 ,RMM projednala  žádost p. Františka Součka , Náměstí 102, Měřín o 
souhlas se záměrem stavebníka na výstavbu RD na parcele č. 460 v k.ú. Měřín. Součástí 
záměru je i vstup do obecního pozemku p.č. 455 v k.ú. Měřín za účelem napojení RD na 
vodovodní řad. RMM rozhodla na základě předložených podkladů souhlas vydat a vstup na 
obecní pozemek pro vodovodní přípojku povolit s těmito podmínkami: žadatel na svůj náklad 



zajistí vypracování smluv o zřízení služebnosti, geodetické zaměření služebnosti, vytyčení 
všech  sítí , uhrazení poplatku za vklad do katastru nemovitostí, uvedení dotčených pozemků 
do původního stavu. 
Usnesení RM 23-18-15 
 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


