
Zápis č. 19 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 7.10.2015 v 17.00 hodin 
 
Přítomni: Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, Roman Hnízdil, Anna Oulehlová 
                Mgr. Petr Matějíček 
 
1. RM odsouhlasila program jednání, Usnesení RM 19-1–15 
 
2. RMM projednala Žádost o povolení přijetí účelově určeného daru pro ZŠ Měřín ve výši 
16.000,-Kč od charitativní organizace  WOMEN FOR WOMEN na obědy pro 4 děti Petulovy a 
rozhodla se s touto žádostí souhlasit a pověřila místostarostu sdělením tohoto souhlasu paní 
ředitelce ZŠ. 
Usnesení RM 19-2-15 
 
3. Č.j. 576/15 RMM projednala žádost p. Františka Hubeného z Dobronína ze dne 30.9.2015 
o „možnosti účasti s jeho atrakcemi“ ( = pronájem veřejného prostranství) na pouti 2016 
s nabídkou 90.000,-Kč. 
RMM rozhodla oznámit žadateli, že rozhodnutí bude učiněno na začátku roku 2016 a uložila 
místostarostovi toto oznámit žadateli.  
Stejné oznámení bylo sděleno p. Holému na základě jeho žádosti o pronájem na stejnou akci 
na základě rozhodnutí RMM č.13 ze dne 16.6.2015. 
Usnesení RM 19 -3 -15 
 
4. RMM projednala požadavek p. Ladislava Zdvihala na dofakturaci za vícepráce ve výši 
21.892,53 Kč, které vznikly při opravě zdi budovy úřadu MM, která sousedí s domem 
manželů  Dohnalových.  RMM prověřila rozsah víceprací a rozhodla předložit tento 
požadavek na ZMM.    
RM 19 -4 -15 
 
5. RMM projednala nabídku deratizačních prací od p. Pařeza z Brna a rozhodla vyhlásit 
plošnou deratizaci na území MM a Pustiny. 
Usnesení RM 19-5 -15 
 
6. RMM vzala na vědomí návrh místostarosty na vyřešení problémů s porušováním nočního 
klidu při akcích, které jsou pořádány občany na hřišti v Pustině. 
RMM rozhodla souhlasit s návrhem, že  

 akce musí být předem nahlášeny na Úřad MM  

 budou povolovány starostou nebo místostarostou.  

 Žadatel bude řádně poučen o zákazu rušení nočního klidu a teprve pokud bude 
s podmínkami souhlasit a podepíše poučení, tak mu bude vydán klíč od objektu. 

Text poučení zajistí místostarosta. 
Usnesení RM 19-6-15 
 
7. RMM vzala na vědomí:  

 Č.j. 873/15, Závěrečné vyhodnocení akce Operačního programu Životního prostředí – 
„Rekonstrukce rybníka Nový v Měříně“   



 Č.j.816/15, Závěrečné vyhodnocení akce Operačního programu Životního prostředí – 
„Pevná fotovoltaická elektrárna ZŠ Měřín“. 

V obou Závěrečných vyhodnoceních se sděluje, že „Projekt byl realizován v souladu 
s podmínkami poskytnutí dotace“.  
Usnesení RM 19-7-15 
 
8. Č.j.871/15, RMM projednala Dodatek č.1 ke smlouvě ze dne 13.7.2015 se Svazem 
vodovodů a kanalizací Žďársko o změně konečné ceny, která je snížena o 59.806,-Kč, které 
uhradí SVK Žďársko na účet městyse. RMM rozhodla předložit tento dodatek ke schválení 
ZMM. 
Usnesení RM 19-8-15 
 
9. RMM projednala záměr pronájmu bývalé čekárny na pozemku parc.č. 82 o výměře 26,55 
m2 a přilehlého pozemku parc.č. 83/4 o výměře 60m2 u Herna baru APULACH a rozhodla se 
zveřejnit záměr pronájmu.  
Usnesení RM 19-9-15 
 
10. RMM rozhodla navrhnout ZMM možná řešení týkající se odúčtování pohledávky MM vůči 
MUDr. Jánskému ve výši 173.321,- z rozvahových účtů. 
Zdůvodnění: V roce 2014 RMM 14-3-14 souhlasila se zastavením exekuce vůči p. Jánskému 
na základě toho, že nevlastní žádný majetek a pokračování exekuce by zbytečně navyšovalo 
náklady MM.  
Usnesení RM 19-10-15 
 
11. RMM projednala nabídku fi. Ateliér WIK na projekt venkovních úprav okolí KD v Měříně 
za cenu 64.500,-Kč bez DPH (78.045,-Kč s DPH) a rozhodla pověřit místostarostu zajištěním 
konkurenční nabídky. 
Usnesení RM 19-11-15 
 
12. RMM rozhodla požádat Úřad MM o povolení skácení 5 ks modřínů na p.č. 1358/1 v k.ú. 
Měřín, hráz Nového rybníka z důvodu terénních úprav hráze. 
Usnesení RM 19-12-15 
 
13. RMM projednala Žádost p. Malcové, Měřín Brněnská 354 o prodloužení Smlouvy o 
pronájmu pozemku p.č. 83/4 v k.ú. Měřín pod současnou provozovnou NON STOP BARU. 
RMM rozhodla postoupit žádost ZMM.   
Usnesení RM 19-13-15 
 
14. RMM projednala žádost manželů Tomáše a Ivany Javůrkových o povolení stavby přípojky 
kanalizace a vodovodu k novostavbě jejich RD na p.č. 1693/2 po pozemcích MM p.č. 1268 + 
1693/4.  
RMM rozhodla požádat žadatele o předložení stavebního povolení k rozestavěné stavbě. 
Usnesení RM 19-14-15 
 
15. RMM  projednala žádost Kulturní komise o finanční podporu na projekt Předvánoční 
řemeslné trhy v částce 20.000,-Kč a rozhodla pověřit místostarostu pozváním členů Kulturní 
komise na příští RMM k presentaci akce. 



Usnesení RM 19-15-15 
 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


