
Zápis č. 6 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 9.3. 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 6-1–15 
 

2. Č.j. 177/15, RMM projednala návrh nájemní smlouvy na pozemek p.č. 511 pro výstavbu 
dočasného sjezdu pro složky IZS po dobu modernizace D1, předložený fi. Pragoprojekt a.s. a 
rozhodla zveřejnit záměr pronájmu.  
Usnesení RM 6 -2 -15 
 

3. Č.j. 178/15 RMM projednala žádost fi. Pragoprojekt o povolení připojení dočasné 
komunikace  pro sjezd P2  u rybníka Nečas v k.ú. Pustina u Měřína pro výstavbu dočasného 
sjezdu pro složky IZS po dobu modernizace D1 a souhlasí s připojením. 
Usnesení RM 6 -3 -15 
 
4. RMM projednala a schválila návrh Přílohy č.3 - Majetková směrnice Městyse Měřín a 
pověřuje starostu jejím podpisem.    
Usnesení RM 6-4 -15 
 
5. RM projednala Smlouvu o připojení k distribuční soustavě předloženou fi. RWE a souhlasí s 
převedení přípojky do bývalého hostince v sokolovně z nájemce p.Coufala Mir. na Městys 
Měřín.  
 
6. Č.j. 221/15 - RMM projednala  Zprávu AOPK o kontrole akce Rekonstrukce rybníka Nový 
v Měříně a pověřuje starostu seznámením nájemce rybníka Občanského sdružení Rybáři 
Měřín s obsahem zprávy a podpisem kontrolní zprávy. 
Usnesení RM 6-6-15 
 
7. Č.j. 209/15- RMM  projednala Žádost p. Petra Peroutky o koupi pozemku 83/5 v k.ú. 
Pustina a rozhodla provést místní šetření před příští RMM a ukládá místostarostovi svolat 
místní šetření. 
Usnesení RM 6-7-15 
 
8. Č.j. 211/15  RMM vzala na vědomí  Společný územní souhlas a souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru ze dne 4.3.2015 zaslaný p. Součkem Liborem k jehož 
předložení do konce 2014 se zavázal v Kupní smlouvě na tento pozemek. 
Usnesení RM 6-8-15 
 
9. RMM projednala a schvaluje Inventarizační zprávu Městyse Měřína za dne 31.1.2015 za 
rok 2014. Inventarizace proběhla v souladu s předpisy, nebyly zjištěny žádné nedostatky.  
Usnesení RM 6-9-15 
 
10. Č.j. 197/15 RMM projednala žádost p. Jiřího Halvy o zaměstnání a rozhodla sdělit 
žadateli, že v současné době není žádné místo volné a rozhodla zařadit jej do seznamu 
žadatelů.   
Usnesení RM 6-10-15 



 
11. Č.j. 190/15 RMM vzala na vědomí sdělení od Úřadu pro zastup. státu ve věcech 
majetkových o bezúpl.převodu p.č.557/7 (u fotb.hřiště) o postoupení žádosti ke schválení 
schvalovacímu orgánu.  
Usnesení RM 6-11-15 
 

12. Č.j. 189/15- RMM vzala na vědomí zpětvzetí žádosti p. Jaši Miloslava o koupi pozemků 
p.č.440, (205m2), + p.č.198/2 (489m2). 
Usnesení RM 6-12-15 
 

13. RMM rozhodla schválit účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Mateřské školy Měřín za 
rok 2014 ve výši 92.107,51 Kč a jeho převedení do rezervního fondu. 
Usnesení RM 6-13-15 
 

14. RMM rozhodla schválit účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Základní školy Měřín za 
rok 2014 ve výši 183.305,44 Kč a rozhodla o převedení 163.305,44 Kč do Rezervního fondu a 
20.000,-Kč do Fondu odměn. 
Usnesení RM 6-14-15 
 

15. Č.j. 175/15 RMM projednala Žádost o vybudování asfaltové cesty k jejich domu od Hany 
a Jakuba Mužátkových, Pustina 624. RMM rozhodla provést místní šetření před příští RMM a 
ukládá místostarostovi svolat místní šetření. 
Usnesení RM 6-15-15 
 

16. Č.j. 171/15,RM M projednala žádost obyvatel domů č.p. 527 a 527 na Zarybníku o skácení 
4 smrků před jejich domy a rozhodla provést místní šetření před příští RMM. 
Usnesení RM 6-16-15 
 

17. Č.j. 170/15, bere na vědomí notářský zápis o změnách stanov LDO Měřín.  
Usnesení RM 6-17-15 
 
18. Č.j. 169/15 RMM bere na vědomí Žádost  Městyse Bohdalov Lesnímu družstvu obcí Měřín   
o zajištění opatření k zabránění škod v lesích LDO, které jsou způsobovány stádem jelení 
zvěře. 
Usnesení RM 6-18-15 
 

19. RMM souhlasí s centralizovaným nákupem plynu organizovaným Mikroregionem 
Velkomeziříčsko-Bítešsko na rok 2016 pro budovu radnice č.p.106 + Základní školu + 
Mateřskou školu a pověřuje starostu zajištěním nákupu. 
Usnesení RM 6-19-15 
 
20. RMM pověřuje starostu přípravou konkursního řízení na pracovní místo ředitele Základní 
školy Měřín a zajištěním delegování  členů konkursní komise. 
Usnesení RM 6-20-15 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
 
Ověřil: Roman Hnízdil 
            Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


