
 
 
 
Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Měřín 
konané dne 23. 2. 2011 v 16,00 hodin 

 
 
Přítomní: Ing. Jiří Servít, Ivo Rohovský, Ing. Jaroslav Pazdera, Mgr. Petr Matějíček, Roman 
Hnízdil 
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM projednala návrh výchovně – vzdělávacího programu HELE LIDI pro děti v Mateřské 
škole Měřín prováděné Sdružením slepýši dle č. j. 149/11 
RM rozhodla schválit pro tento program příspěvek ve výši 4000,- Kč. Zajištěním programu 
pověřuje ředitelku MŠ Janu Janů. 
Usnesení RM5-2-11 
 
3. RM bere na vědomí oznámení Českého statistického úřadu o výběrovém šetření 
v domácnostech – Životní podmínky 2011 dle č. j. 144/11. Oznámení bude zveřejněno na 
úřední desce. 
Usnesení RM5-3-11 
 
4. RM projednala návrhy virtuálních prohlídek městyse, které předložil Jan Malach, Březník 
237 dle Usnesení RM2-6-11. 
RM rozhodla schválit návrh Smlouvy o dílo dle č. j. 19/11 a pověřuje starostu podpisem. 
 
5. RM projednala návrh Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dle č. j. 111/11.  
Finanční závazek je schválen v rozpočtu městyse na rok 2011. 
RM rozhodla schválit návrh smlouvy a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM5-5-11 
 
6.RM projednala žádost manželů Indrových Zarybník 255 o pokácení vrby a jívy na pozemku 
p. č. KN 1263 v k.ú. Měřín (ve dvoře č. 255). 
RM rozhodla požádat Úřad městyse Měřín o povolení pokácení uvedené vrby a jívy. 
Usnesení RM5-6-11 
 
7. RM projednala žádost Ústavu sociální péče – Dětské středisko Březejc o poskytnutí daru do 
tomboly 11. Charitativního plesu dle č.j.123/11 
RM rozhodla schválit na dar finanční částku 1000,-Kč 
Usnesení RM5-7-11 
 
8. RM projednala žádost o Povolení svodu zvířat - Horácký závod psů plemene německý 
boxer dle č. j. 120/11 
RM rozhodla uvedenou žádost schválit pro konání akce v katastrálním území Měřín. 
Usnesení RM5-8-11 
 
 
 
 



 
 
 
9. RM projednala návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle č. 
j.126/11 
RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM5-9-11 
 
 
10. RM projednala žádost paní Boženy Hrubé Měřín 374 o byt v domě s pečovatelskou 
službou – Penzion, U Hřiště 552 městyse Měřín dle č. j. 139/11 
RM rozhodla sdělit žadatelce, že v současné době není v Penzionu žádný volný byt. Její 
žádost bude zařazena do seznamu žadatelů. 
Usnesení RM5-10-11 
 
11. RM projednala návrh smlouvy o dílo na provedení výběrového řízení na dodavatele 
Rekonstrukce a dovybavení kuchyně v Mateřské škole Měřín a na výkon stavebního dozoru 
dle č. j. 154/11 
RM rozhodla schválit předložený návrh a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM5-11-11 
 
12. RM projednala žádost Miloslava Fialky o souhlas s užitím znaku městyse Měřín do 
připravované publikace Velkomezeříčsko na starých pohlednicích z ateliéru Rudolfa Skopce 
dle č. j. 158/11 
RM rozhodla souhlasit s užitím znaku městyse ve výše uvedené publikaci 
Usnesení RM5-12-11  
 
13. RM po projednání rozhodla pozvat na příští zasedání rady zubaře MUDr. Miloslava 
Jánského k projednání problematiky nájemních vztahů. 
Usnesení RM5-13-11 
 
14. RM projednala ústní stížnosti občanů na umístění betonových zábran na pozemku 
parc.č.1370.  
RM rozhodla pověřit starostu obce vypracováním písemné žádosti o odstranění nebezpečných 
zábran adresované majiteli pozemku. 
Usnesení RM5-14-11 
 
 
Zapsal: Mgr. Petr Matějíček                                                   Ověřil: Ing. Jaroslav Pazdera 
                                                                                                            Ing. Jiří Servít 


