
Zápis č. 7 z jednání Rady městyse Měřín 
konané dne 23 3, 2011 v 16,00 hodin 

 
Přítomní: Ing. Jiří Servít, Ivo Rohovský, Mgr. Petr Matějíček, Roman Hnízdil 
 
Omluveni: Ing. Jaroslav Pazdera 
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM vzala na vědomí sdělení Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina o připravované 
aktualizaci dat v informačním systému dle č. j. 212/11 
Usnesení RM7-2-11 
 
3. RM projednala žádost Jitky Kubišové, Růžová 361 Měřín o pronájem nebytového prostoru 
v domě č.p. 106 dle č. j. 224/11 a dále žádost Hany Pacalové, Otín 46 dle č. j.226/11. 
RM rozhodla sdělit žadatelkám, že v současné době není na úřadě městyse žádné sdělení o 
ukončení pronájmu požadovaných prostor. Pokud k ukončení stávajícího pronájmu skutečně 
dojde, musí rada městyse v případě dalšího pronájmu postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona o obcích. 
UsneseníRM7-3-11 
 
4. RM projednala žádost Ivany Lysákové Náměstí 121 Měřín o povolení dočasného užívání 
části chodníku před uvedeným domem z důvodu zateplení a odizolování domu dle č. j. 232/11 
RM rozhodla povolit žadatelce užívání chodníku v termínu od 18. 3. 2011 do 15. 6. 2011. 
Usnesení RM7-4-11 
 
5. RM projednala návrh kupní smlouvy na pozemek p.č. 1605 v k.ú. Měřín dle č. j. 237/11. 
Nabytí tohoto pozemku schválilo ZM 30. 6. 2010 
RM rozhodla návrh smlouvy schválit a pověřuje starostu podpisem. 
UsneseníRM7-5-11 
 
6. RM projednala žádost Vlastimila a Heleny Procházkových o souhlas s umístěním 
dočasného přístřešku pro koně na pronajatém pozemku p.č. 1636/1 v k.ú. Měřín dle č. j. 
241/11. 
RM rozhodla souhlasit s umístěním dočasného přístřešku. Tento souhlas nenahrazuje povolení 
příslušného Stavebního úřadu. 
UsneseníRM7-6-11 
 
7. RM projednala protokol revizního technika Miloslava Pýchy dle č. j. 240/11. 
RM rozhodla objednat vypracování projektové dokumentace na provedení hromosvodné 
soustavy na budově Úřadu městyse č. p. 106. 
Usnesení RM7-7-11 
 
8. RM vzala na vědomí oznámení o konání valné hromady České spořitelny a.s. dle č. j. 
243/11. 
Usnesení RM7-8-11  
 
 
 
 



9.RM projednala Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace na poskytování pečovatelské služby pro 
rok 2011 dle č.j. 244/11. 
RM rozhodla souhlasit s přiloženým prohlášením příjemce a pověřuje místostarostu 
podpisem. 
Usnesení RM7-9-11 
 
10. RM projednala návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby - zajištění 
dopravní obslužnosti (zajížďka do Pustiny) s dopravcem Zdar a.s.dle č.j. 254/11 
RM rozhodla dodatek č. 1 schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM7-10-11 
 
11. RM projednala návrh Smlouvy o výhradním zprostředkování prodeje nemovitostí 
s Ladislavem Fajmonem (čtyři stavební parcely v lokalitě Balinka) dle č.j. 253/11 
RM vzala návrh na vědomí. 
Usnesení RM7-11-11 
 
12. RM projednala dohodu o provedení práce na zajištění sběrného místa pro zpětný odběr 
elektrozařízení dle č.j. 248/11 
RM rozhodla dohodu schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM7-12-11 
 
13. RM projednala žádost České spořitelny o stanovisko k projektu Přemístění pobočky ČS 
Měřín do ul. Poštovní 113. dle č. j. 255/11 
RM rozhodla dle předloženého projektu souhlasit s navrhovaným přemístěním bez 
připomínek s tím, že současně dává žadateli na zvážení umístění bankomatu v jeho nové 
pobočce. 
Usnesení RM7-13-11 
 
14. RM rozhodla schválit cenu za prodej pokácené vrby u domu č. 255 v částce 210,-Kč. 
Povinností kupujícího je úklid prostranství po kácení. 
Usnesení RM7-14-11  
 
15. RM rozhodla schválit výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení městyse Měřín 
z hlavní činnosti za rok 2010 ve výši 5 012 187,81 Kč převést do výsledku hospodaření 
minulých let. Ztrátu ve výši 21 233,90 Kč z hospodářské činnost městyse Měřín za rok 2010 
převést na nerozdělenou ztrátu minulých let dle č.j. 249/11 
Usnesení RM7-15-11 
 
16. RM vzala na vědomí žádost manželů Šanderových o zařazení do seznamu žadatelů o 
přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou dle č.j.262/11.  
RM rozhodla sdělit žadatelům, že jejich žádost bude zařazena do seznamu žadatelů. 
Usnesení RM7-16-11 
 
17. RM vzala na vědomí protokol o jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na rekonstrukci a dovybavení kuchyně MŠ v Měříně dle č.j. 154/11. 
RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Miloše Ferdy – Gastromservis, 
Kamenice a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.  
Usnesení RM7-17-11 
 



18. RM rozhodla schválit návrh nájemních smluv na zemědělské pozemky se společností 
AGRO-Měřín, a.s. a pověřuje starostu obce s jejich podpisem s účinností od 1.4.2011 
Usnesení RM7-18-11 
 
19. RM projednala opakovanou stížnost Miroslava Oulehly na špatně zajištěný odtok 
povrchové vody za zahradami domů č.p. 227 a 292 dle č.j. 693/10. 
RM rozhodla svolat na uvedené místo dne 6. 4. 2011 od 18,00 hodin šetření za účasti 
dotčených vlastníků nemovitostí, Rady městyse a Komise pro výstavbu a rozvoj. 
Usnesení RM7-19-11  
 
 
 
Zapsal: Mgr. Petr Matějíček                                                     Ověřili: Ing. Jiří Servít 
                                                                                                               Roman Hnízdil 
 
 


