
Zápis č. 18 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 16.9.2015 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 18-1–15 
 
2. Č.j. 732/15, projednala návrh na koupi pozemků do vlastnictví Městyse Měřína na ul. 
Jihlavská za účelem rozšíření komunikace od p. Salašové 31 m2 a od p. Chalupové 3m2. RMM 
s návrhem souhlasí a navrhuje ZMM pozemky koupit.  
Usnesení RM 18-2-15 
 
3. Č.j. 768/15 RMM odsouhlasila návrh  smlouvy fi. YMP Service s.r.o. v zastoupení EON 
distribuce, a.s. na uzavření věcného břemene na položení kabelů přes ulici Černická pro 
napojení novostavby RD p. Janečka Stanislava s tím, že p. Janeček ponese veškeré náklady s  
tím související.  RMM pověřila starostu podpisem smlouvy o věcném břemeni. 
Usnesení RM 18 -3 -15 
 
4. Č.j. 780/15, RMM vzala na vědomí dopis p. Holana, Dědkov 16, jako zástupce petičního 
výboru. V petici vyjadřují občané Dědkova nesouhlas se stavbou rozhledny na Dědkově 
kopci.  
Usnesení RM 18 -4 -15 
 
5. RMM schválila nákup 1 ks  nádrže na vodu od p. Navrátila z Tasova za cenu 600,- Kč. 
Usnesení RM 18-5 -15 
 
6. RMM schválila úhradu nákladů na rozloučení s p. Mgr. Věrou Matějíčkovou z funkce 
ředitelky ZŠ ve výši 3.079,-Kč.   
Usnesení RM 18-6-15 
 
7. RMM schválila nákup věcných darů pro 4 soutěžící za Městys Měřín v soutěži 4 klíče 
k Velkomeziříčské bráně ve výši 1.000,- Kč/osobu. 
Usnesení RM 18-7-15 
 
8. Č.j. 845/15, RMM projednala a schválila Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a 
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi městysem 
Měřín a RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem – Balinka II a pověřila starostu podpisem 
smlouvy. 
Usnesení RM 18-8-15 
 
9. RMM projednala výsledky výběrového řízení na Pojištění majetku a odpovědnosti a 
poskytovatele soc. služeb městyse Měřína a rozhodla přijmout nabídku Hasičské pojišťovny. 
RMM pověřila Ing. Danu Černou zajištěním návrhu Smlouvy s Hasičskou pojišťovnou a 
pověřila starostu jejím podpisem.  
Usnesení RM 18-9-15 
 



10. RMM pověřila Ing. Černou zajištěním nabídek na pojištění vozidel Městyse Měřína 
s cílem sjednotit pojištění do jedné pojišťovny. 
Usnesení RM 18-10-15 
 
11. RMM pověřila jako osobu pověřenou zastupovat městys Měřín ve věci opatrovnictví p. 
Jiřího Zachy místostarostu p. Ing. Jaroslava Pazderu. 
Usnesení RM 18-11-15 
 
12. RM schválila navýšení ceny za kabelovou televizi od 1.1.2016 včetně nové smlouvy. 
Usnesení RM 18-12-15 
 
13. RMM projednala a schválila vstup do České fotovoltaické průmyslové asociace a souhlasí 
s příspěvkem 1.000,-Kč/rok. 
Usnesení RM 18-13-15 
 
14. Č.j. 846/15, RMM vzala na vědomí upozornění p. Marie Durnové na porušování nočního 
klidu při akcích, které jsou pořádány občany na hřišti v Pustině a pověřila místostarostu 
prověřením situace a odpovědí p. Durnové. 
Usnesení RM 18-14-15 
 
15. Č.j. 856/158 RMM projednala protokol o Kontrole veřejné finanční podpory, kterou 
prováděl Úřadu práce, pobočka v Jihlavě na administraci poskytnuté podpory. 
Výsledek kontroly: bez závad. 
RMM vyslovuje tímto pochvalu p. Ing. Černé a p. Klímové za výsledek kontroly. 
Usnesení RM 18-15-15 
 
16. Č.j. 584/15, RMM projednala a odsouhlasila návrh Smlouvy  se Svazem vodovodů a 
kanalizací Žďársko na spolufinancování nové investice: „ Měřín- rekonstrukce vodovodu ul. 
Na Nivech, Otínská“. Spoluúčast MM bude činit částku 348.554,-Kč, což představuje 30% 
celkových nákladů. RM rozhodla návrh předložit Zastupitelstvu ke schválení. 
Usnesení RM 18-16-15 
 
17. Č.j. 855/15, RMM projednala a odsouhlasila Dodatek č.2 ke Smlouvě ze dne 26.6.2014 se 
Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na spolufinancování investice: „ Měřín- kanalizace 
Pustina“ s doplatkem ve výši 39.260,-Kč a rozhodla návrh předložit Zastupitelstvu ke 
schválení. 
Usnesení RM 18-17-15 
 
18. Č.j. 853/15, RMM projednala Žádost o fakturaci od p. Ing. Vašáka za autorský dozor na 
stavbě Zateplení OÚ Měřín ve výši 10.500,- bez DPH, který byl proveden v letech 2013 a 
2014. RMM rozhodla navrhnout žadateli zaplacení pouze 50% částky vzhledem k tomu, že na 
stavbu nebyla s žadatelem uzavřena smlouva. 
Usnesení RM 18-18-15 
 
19. Č.j. 853/15, RMM projednala žádost MUDr. Aleše Janouška o ukončení nájmu zubní 
ordinace a následnou žádost o uzavření nájemní smlouvy na společnost „MUDr. Aleš 



Janoušek, zubní ordinace , s.r.o.“. RM rozhodla uzavřít dohodu o ukončení nájmu a současně 
rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor. 
Usnesení RM 18-19-15 
 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


