
Zápis č. 6 z jednání Rady městyse Měřín 
konané dne 9. 3. 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 bere na vědomí sdělení dopravce Zdar, a.s. Žďár n. S. o vyhodnocení tržeb na lince 
840212, spoje 8. a 11. dle č. j. 166/11 
Usnesení RM6-2-11 
 
3. RM projednala žádost o příspěvek na sportovní činnost hokejového mužstva dle č. j. 168/11 
RM rozhodla žádosti nevyhovět. 
Usnesení RM6-3-11 
 
4. RM projednala návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu dle č. j. 
175/11 
RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM6-4-11 
 
5. RM projednala návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu dle č. j. 
176/11 
RM rozhodla projednání této smlouvy odložit na jednání příští rady. 
Usnesení RM6-5-11 
 
6. RM projednala návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu dle č. j. 185/11 
RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM6-6-11 
 
7. RM projednala žádost na odkup 20 ks publikací Vysočina do kapsy v celkové ceně 6000 
Kč za vytvoření dvoustránkové propagace Měřína dle č. j. 179/11 
RM rozhodla žádosti nevyhovět. 
Usnesení RM6-7-11 
 
8. RM projednala žádost o finanční příspěvek na vydání Moravského historického sborníku 
dle č. j. 186/11 
RM rozhodla žádosti nevyhovět. 
Usnesení RM6-8-11 
 
9. RM projednala žádost Mysliveckého sdružení STRŽ Měřín o finanční příspěvek ve výši 
5.000,-Kč na zajištění soutěže ve střelbě na asfaltové terče dle č. j. 205/11 
RM rozhodla poskytnout finanční příspěvek 4.000,-Kč za podmínky prezentace Městyse 
Měřín v rámci soutěže. 
Usnesení RM6-9-11 
 
10. RM jmenuje členy a náhradníky komise na otevírání obálek s nabídkami a výběr 
dodavatele Rekonstrukce a dovybavení kuchyně v MŠ Měřín. Členové komise pan JUDr. 



Karel Dvořák, Ing. Jiří Servít,  paní Jana Janů. Náhradníci – Ivo Rohovský, Ivana Hloušková, 
Roman Hnízdil. 
Usnesení RM6-10-11 
 
11. RM vzala na vědomí zprávu Ministerstva vnitra o ukončení závěrečného vyhodnocení 
akce Osvětlení rizikových míst v městyse Měřín dle č. j. 201/11 
Usnesení RM6-11-11 
 
12. RM projednala žádost paní Jitky Sýkorové Černá 94 o zaměstnání na Úřadu městyse 
Měřín dle č. j. 203/11 
RM rozhodla sdělit žadatelce, že v současné době není žádné volné pracovní místo. Žádost 
bude zařazena do seznamu uchazečů o zaměstnání. 
Usnesení RM6-12-11 
 
13. RM projednala žádost paní Aleny Kubištové, Zarybník 255 o výměnu elektrického 
sporáku v kuchyňské lince užívaného bytu dle č. j. 204/11 
RM rozhodla schválit výměnu sporáku za podmínky, že žadatel doloží doklad o 
neopravitelnosti věci. 
Usnesení RM6-13-11 
 
14. RM vzala na vědomí sdělení Ministerstva financí – odboru kontroly o konání dozoru nad 
přezkoumáními hospodaření městyse za roky 2008 a 2009 dle č. j. 207/11 
Usnesení RM6-14-11 
 
15. RM vzala na vědomí vyjádření společnosti AKTIV 95 Opava, s.r.o. ve věci výroby 
sběratelského reklamního předmětu (projednáno RM č.j. 813/10). 
Na základě tohoto vyjádření se RM rozhodla souhlasit s užitím znaku městyse Měřína. 
Usnesení RM6-15-11 
 
16. RM na základě usnesení RM 5-13-11 projednala s MUDr. Miloslavem Jánským způsob 
úhrady dlužného nájemného. Na základě dohody s MUDr. Jánským budou vypracovány 
příslušné smlouvy. 
Usnesení RM6-16-11 
 
 
Zapsal: Mgr. Petr Matějíček                                                 Ověřili: Roman Hnízdil 
                                                                                                            Ivo Rohovský     


