
Zápis č.3 z jednání Rady městyse Měřín 
konané dne 2. 2. 2011 v 16 hodin 

 
Přítomní:  Ing. Jiří Servít, Ivo Rohovský,  Ing, Jaroslav Pazdera, Roman Hnízdil, Mgr. Petr 

Matějíček 
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM rozhodla doporučit ZM schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městyse Měřín v textu 
předloženém na RM č.1 (usnesení RM1-8-11) 
Usnesení RM3-2-11 
 
3. RM rozhodla doporučit ZM schválení Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městyse Měřín 
v textu předloženém na RM č.1 (usnesení RM1-8-11) 
Usnesení RM3-3-11 
 
4. RM projednala rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace 
z Operačního programu Životního prostředí č.09038113 Pevná fotovoltaická elektrárna ZŠ 
Měřín dle č.j.65/11 
RM rozhodla pověřit starostu projednáním změny na krycím listě rozhodnutí v řádku 
„závaznost“ označení „max.“ změnit na „min.“ Pouze v případě provedení této změny RM 
rozhodla schválit přijetí výše uvedené dotace a schválit potvrzení o přijetí dotace takto: 
Příjemce dotace Městys Měřín tímto potvrzuje, že obdržel rozhodnutí Ministerstva životního 
prostředí o poskytnutí dotace ze dne 10. 1. 2011 akceptační číslo 09038113 na realizaci akce 
CZ.1.02/3.1.00/09.03877 Pevná fotovoltaická elektrárna ZŠ Měřín včetně dvou příloh 
(Podmínky poskytnutí dotace a Technická a finanční příloha), které jsou jeho nedílnou 
součástí, seznámil se s ním, vyslovuje s ním souhlas a zavazuje se k jeho plnění a ke splnění 
v něm stanovených  podmínek. Potvrzuje rovněž, že podmínky, které dle tohoto rozhodnutí 
měly být splněny před poskytnutím dotace, byly řádně splněny. V této souvislosti příjemce 
dotace rovněž prohlašuje, že veškeré podklady a informace, které Státnímu fondu životního 
prostředí ČR a Ministerstvu životního prostředí poskytl před vydáním rozhodnutí MŽP o 
poskytnutí dotace byly pravdivé, nezkreslené a úplné. 
Usnesení RM3-4-11 
 
5. RM rozhodla schválit hospodářský výsledek Mateřské školy Měřín dle č.j.85/11 
Usnesení RM3-5-11 
 
6. RM rozhodla schválit návrh smlouvy o vypracování projektové dokumentace na 
prodloužení chodníku na ul. Brněnská dle č.j. 79/11 
Usnesení RM3-6-11 
 
7. RM bere na vědomí Oznámení Pozemkového úřadu o Komplexních pozemkových 
úpravách s tím, že toto oznámení bylo předáno Lesnímu družstvu Měřín dle č.j.70/11 
Usnesení RM3-7-11 
 
8. RM projednala žádost TJ Jiskra Měřín o finanční příspěvek na činnost a stavební údržbu 
fotbalového areálu dle č.j. 84/11  
RM rozhodla sdělit žadateli, že příspěvek je schválen v rozpočtu městyse na rok 2011 a s 
žadatelem bude sepsána smlouva o poskytnutí příspěvku. 
Usnesení RM3-8-11 



 
 
9. RM projednala sdělení velitele SDH Měřín p. Karla Pospíchala o poruše zásahové stříkačky 
PS 12 a cenovém návrhu na její opravu dle č. j. 89/11 
RM rozhodla pověřit místostarostu městyse zajištěním konkurenční nabídky na opravu a 
zjištěním ceny nové stříkačky se stejnými parametry. 
Usnesení RM3-9-11 
 
10. RM rozhodla schválit návrh smlouvy o vedení evidence odpadů v roce 2011 Technickými 
službami Velké Meziříčí dle č. j.87/11 
Usnesení RM3-10-11 
 
11.RM rozhodla schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení místa zpětného odběru s firmou 
EKOLAMP dle č.j 88/11 
Usnesení RM3-11-11 
 
12. RM rozhodla neschválit Smlouvu o podpoře výroby elektřiny z obnovitelného zdroje 
s E.0N Distribuce dle č.j. 80/11 a pověřuje starostu dalším jednáním o smluvních podmínkách   
Usnesení RM3-12-11 
 
13. RM projednala žádost Klubu českých turistů Měřín o finanční příspěvek na činnost dle 
č.j.96/11 
RM rozhodla sdělit žadateli, že příspěvek je schválen v rozpočtu městyse na rok 2011 a 
s žadatelem bude sepsána smlouva o poskytnutí příspěvku. 
Usnesení RM3-13-11 
 
14. RM rozhodla udělit plnou moc Vodárenské akciové společnosti a. s. ve věci zpracování 
„Vybraných údajů z majetkové a provozní evidence dle zák. 274/2001 Sb. a odevzdání 
vodoprávnímu úřadu. 
Usnesení RM3-14-11 
 
15. RM rozhodla schválit hospodářský výsledek Základní školy Měřín dle č. j. 91/11 
Usnesení RM3-15-11 
 
16. RM vzala na vědomí oznámení SVK Žďársko o výši a termínech splatnosti členského 
příspěvku dle č. j. 93/11 
Členský příspěvek je schválen v rozpočtu městyse na rok 2011 a bude v termínech uhrazen. 
Usnesení RM3-16-11 
 
17. RM rozhodla o ceně (220 Kč/m3) a prodeji dřeva z pokácených stromů. Podmínkou 
prodeje je mj. celkový úklid pozemku po těžbě. 
Usnesení RM3-17-11 
 
18. RM projednala žádost Klubu českých turistů Měřín o souhlas s užitím znaku městyse 
Měřína na dřevěné turistické známce dle č.j.95/11 
RM rozhodla souhlasit s užitím znaku. 
Usnesení RM3-18-11 
 
 
 



 
 
19. RM projednala návrh firmy TEWIKO systems, s.r.o. na vyřízení dotace a dodávky 
zařízení dětského hřiště dle č.j.109/11. 
RM rozhodla pověřit starostu zajištěním návrhu smlouvy se společností TEWIKO systems, 
s.r.o. 
Usnesení RM3-19-11 
 
20. RM projednala návrh smlouvy o dílo č. 08/EN/11 na akci „Obnova zeleně v centru 
městyse Měřína“ v částce 264 000,- Kč včetně DPH dle č.j. 104/11. 
RM rozhodla schválit výše uvedenou smlouvu a pověřit starostu jejím podepsáním. 
Usnesení RM3-20-11 
 
21. RM rozhodla schválit podání žádosti na veřejně prospěšné práce pro jednoho uchazeče od 
1. 3. 2011 do 30. 9. 2011 
Usnesení RM3-21-11 
 
 
Zapsal: Mgr. Petr Matějíček                                                 Ověřili: Ing. Jiří Servít 
 
                                                                                                            Ivo Rohovský 


