
 
 
Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Měřín  
konané dne 20. 4. 2011 v 16 hodin 

 
Přítomní: Ing. Jiří Servít, Ivo Rohovský, Mgr. Petr Matějíček, Roman Hnízdil,  
Ing. Jaroslav Pazdera 
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM projednala návrh dohody o poskytnutí dotace Státním zemědělským intervenčním 
fondem na projekt Lesní cesta „Ujatiny – Měřín“ dle č.j. 267/11 
RM rozhodla doporučit ZM udělit souhlas spoluvlastníka s realizací stavby a doporučuje ZM 
schválit návrh dohody o poskytnutí dotace  z Programu rozvoje venkova ČR. 
Usnesení RM9-2-11 
 
3. RM projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na 
pozemcích 672/1, 672/10 ,691/4 ,694/2, 694/4 pro uložení el. kabele (přípojka Bartušek) dle 
č.j.338/11 
RM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM9-3-11 
 
4. RM projednala žádost MěÚ Velké Meziříčí, úseku přestupků o sdělení zda městys Měřín 
bude v přestupkovém řízení uplatňovat náhradu škody za rozbitou výlohu na domě č. 101 dle 
č.j. 340/11 
RM rozhodla připojit se k přestupkovému řízení a uplatňovat náhradu škody. 
Usnesení RM9-4-11 
 
5. RM na základě místního šetření ve věci odtoku srážkových vod za zahradami domů č. 227 
a 292 dle č.j. 692/10 rozhodla doporučit ZM objednání vypracování projektové dokumentace 
na komunikaci tak, aby byl řešen i odtok srážkových vod nad uvedenými zahradami. 
Usnesení RM9-5-11 
 
6. RM vzala na vědomí sdělení KÚ kraje Vysočina ve věci umístění betonových zábran při 
silnici II/602 na pozemku p.č. 1370 v k.ú. Měřín dle č.j. 317/11 
Usnesení RM9-6-11 
 
7. RM projednala žádost paní Marie Fialové, Jihlavská 260, Měřín o přidělení bytu v domě 
s pečovatelskou službou v Měříně dle č.j. 315/11 
RM rozhodla zařadit žádost o byt do seznamu žadatelů, protože v současné době není žádný 
byt v domě s pečovatelskou službou volný. 
Usnesení RM9-7-11 
 
8. RM vzala na vědomí sdělení kraje Vysočina o možnosti přistoupení dalších obcí k projektu 
Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vysočina dle č.j. 320/11 
RM rozhodla předložit toto sdělení k projednání na červnovém jednání ZM. 
Usnesení RM9-8-11 
 
 
 



 
 
9. RM projednala návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1/2010 Měřín, rekonstrukce 
kanalizace na ul. Za Hřbitovem, Zahradní a Poštovní dle č.j. 356/11 a doporučuje ZM tento 
dodatek schválit (jde o prodloužení termínu dokončení prací z 31. 5. na 20. 6. t.r. z důvodu 
rozšíření prací na opravě chodníků a komunikací). 
RM rozhodla pověřit starostu podpisem dodatku. 
Usnesení RM9-9-11 
 
10. RM vzala na vědomí Zápis z výroční schůze LDO Měřín konané 31 3. 2011 dle č.j. 
345/11.  
RM rozhodla, aby příspěvek obcím nad rámec nájemného byl převáděn na účet městyse. Pro 
období 2011-2014 činí 27890 Kč. 
Usnesení RM9-10-11 
 
11. RM vzala na vědomí požadavek zajištění archeologického výzkumu při stavební akci 
Prodloužení chodníku a kanalizace na ul. Brněnská, parc. č. 1370 v k. ú. Měřín dle č.j. 346/11 
Usnesení RM9-11-11 
 
12. RM doporučuje ZM schválit dohodu ze dne 1.4. 2011 o úhradě dlužné částky (splátkový 
kalendář) mezi městysem (věřitel) a MUDr. Miloslavem Jánským (dlužník).   
Usnesení RM9-12-11 
 
13. RM projednala návrh mandátní smlouvy ze strany paní Ing. Hany Veselé na zajištění 
výběrového řízení na projekt Lesní cesta „Ujatiny – Měřín“. 
RM pověřila starostu obce podpisem mandátní smlouvy. 
Usnesení RM9-13-11 
 
 
Zapsal: Mgr Petr Matějíček                                                Ověřili: Roman Hnízdil 
 
                                                                                                          Ing. Jaroslav Pazdera  


