
Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Měřín 
Konané dne 6. 4. 2011 v 16,00 hodin 

 
Přítomní: Ing. Jiří Servít, Ivo Rohovský, Roman Hnízdil, Ing. Jaroslav Pazdera,  
Mgr. Petr Matějíček 
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM rozhodla schválit provedení dešťové přípojky od domu č.p. 289 jako vícepráci 
kanalizace na ul. Poštovní s tím, že pan Bartušek za provedení této přípojky uhradí část 
nákladů ve výši 16 152 Kč včetně DPH dle č.j. 216/11 
Usnesení RM8-2-11 
 
3. RM projednala žádost pana Libora Fialy Náměstí 118 Měřín o povolení provádět výkopové 
práce na místním hřbitově dle č.j. 284/11 
RM rozhodla souhlasit s prováděním výkopových prací po předložení příslušného 
živnostenského oprávnění a případných dalších nutných povolení. 
Usnesení RM8-3-11 
 
4. RM projednala žádost Mateřské školy Měřín o stanovení výše školného pro školní rok 
2011/12 dle č.j. 285/11 
RM rozhodla stanovit pro školní rok 2011/12 školné ve výši 250,-Kč měsíčně za celodenní 
pobyt a ve výši 200,-Kč za polodenní pobyt. 
Usnesení RM8-4-11 
 
5. RM rozhodla doporučit ZM přijmout dar pozemku p.č 52/17 v k.ú. Pustina u Měřína 
Usnesení RM8-5-11 
 
6. RM rozhodla schválit vypracování a podání žádosti o grant z Fondu Vysočiny na 
komunikaci v místní části Pustina. 
Usnesení RM8-6-11 
 
7. RM rozhodla schválit vypracování a podání žádosti o grant z Fondu Vysočiny na 
Metropolitní sítě. 
Usnesení RM8-7-11 
 
8. RM rozhodla schválit vypracování a podání žádosti o dotaci dle zásad kraje Vysočina 
Prevence kriminality na zhotovení mříží do hasičské zbrojnice. 
Usnesení RM8-8-11 
 
9. RM projednala návrh Pravidel pro nakládání s benzínem (látka toxická) a rozhodla požádat 
Krajskou hygienickou stanici o schválení těchto pravidel dle č.j. 316/11 
Usnesení RM8-9-11 
 
10. RM projednala cenové nabídky na montáž veřejného osvětlení na ulici Brněnská 
v souvislosti s prováděnou rekonstrukcí rozvodů el. vedení 
RM rozhodla na základě předložených nabídek vybrat na realizaci akce firmu Zdeněk Janů. 
Usnesení RM8-10-11 
 



11. RM projednala žádost DCHB Oblastní charita Žďár nad Sázavou o příspěvek na provoz 
denního stacionáře ve Velkém Meziříčí dle č.j. 291/11 
RM rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 8.000,-Kč. 
Usnesení RM8-11-11 
 
12. RM projednala žádost Fotbalového oddílu Jiskry Měřín o vybírání poplatků za stánkový 
prodej při místní pouti 25. a 26. 6. 2011 dle č.j. 292/11  
RM rozhodla schválit provedení výběru poplatků za stánkový prodej fotbalovým oddílem 
Jiskra Měřín. 
Usnesení RM8-12-11 
 
13. RM projednala žádost Jiřího Schreibera o odprodej pozemku p.č. 186 a části pozemku p.č. 
187/2 dle č.j. 302/11 
RM rozhodla nedoporučit ZM prodej pozemku p.č. 186 a části pozemku p.č. 187/2 v k.ú. 
Měřín. 
Usnesení RM8-13-11  
 
14. RM projednala Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2010 dle č.j. 
299/11 kde je mimo jiné konstatováno: Při přezkoumáván í hospodaření Městyse Měřín za 
rok 2010 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by byly svoji povahou nedostatky podle 
 § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. RM doporučuje ZM zprávu schválit. 
Usnesení RM8-14-11  
 
15. RM projednala žádost o vyjádření k udělení licence k provozování veřejné linkové osobní 
dopravy na lince 380710 Strakonice-Písek-Tábor- Pelhřimov-Jihlava-Brno dopravcem 
STTRANS a. s. Strakonice dle č.j. 307/11. 
RM nemá připomínek ani doplnění a s udělením licence souhlasí. 
Usnesení RM8-15-11 
 
16. RM projednala žádost Jany Fialové o dočasný pronájem bytu v domě č. 106 z důvodů 
tíživé rodinné situace dle č.j. 311/11. 
RM rozhodla pronajmout žadatelce byt v domě č. 106 s dobou pronájmu od 7. 4. 2011 do  
30. 6. 2011. 
Usnesení RM8-16-11 
 
17. RM jmenuje dalšího oddávajícího pro uzavírání manželství na funkční období 2010-2014 
pana Romana Hnízdila. 
Usnesení RM8-17-11 
 
 
Zapsal:  Mgr. Petr Matějíček                                                Ověřili:  Ing. Jiří Servít 
 
                                                                                                             Ivo Rohovský 


