
Zápis č. 16 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 19.8.2015 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 16-1–15 
 
2. Č.j. 732/15, RMM vzala na vědomí dopis z KÚKr Vysočina:   SUCHO-informace a 
doporučení obcím a rozhodla jej zveřejnit na úřední desce. 
Usnesení RM 16-2-15 
 
3. Č.j. 729/15 RMM vzala na vědomí oznámení Nejvyššího správního soudu  o probíhajícím 
řízení kasační stížnosti ve věci žaloby Moravského rybářského svazu, o.s. proti Ministerstvu 
zemědělství.   
Usnesení RM 16 -3 -15 
 
4. Č.j. 683/15, RMM souhlasila s Žádostí o  výjimku z pronájmu rybníka Nový na uspořádání 
závěrečného kola krajské feedrové ligy  dne 11.-13.9.2015. 
Usnesení RM 16 -4 -15 
 
5. Č.j. 679/15 RMM vzala na vědomí dopis od MŽP o návrhu opatření obecné povahy o 
vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod- CZ06Z. 
Usnesení RM 16 -5 -15 
 
6. Č.j. 750/15, RMM projednala Žádost o změnu architektonických a urbanistických  
podmínek pro umístění RD v lokalitě Balinka, která spočívá v možnosti umístění RD typu 
Bungalov + snížení odstup. vzdál. od hranic pozemku na 5 m.  
RMM rozhodla pověřit místostarostu zjištěním bližších podmínek pro výstavbu RD v dané 
oblasti a jejich předložením na příští RMM. 
Usnesení RM 16-6 -15 
 
7. Č.j. 698/15, RMM projednala žádost o poskytnutí dotace  na provoz sociální služby Linka 
důvěry STŘED a rozhodla se žádosti nevyhovět. 
Usnesení RM 16-7-15 
 
8. Č.j. 723/15, RMM projednala žádost VM Rekostav o vyjádření ke stavbě kabelové přípojky  
nízkého napětí k p.č.3048/3 + 3048/4 a rozhodla  žádosti vyhovět a  pověřila starostu 
prověřením navržené smlouvy o zřízení věcného břemene a jejím podpisem. 
Usnesení RM 16-8-15 
 
9. Č.j. 712/15, RMM projednala žádost VM Rekostav o vyjádření ke stavbě kabelové přípojky  
nízkého napětí k p.č.3048/3 + 3048/4  s ohledem na to, že Městys Měřín je majitelem vedení 
kabelové televize a rozhodla  pověřila starostu odpovědí. 
Usnesení RM 16-9-15 
 
10. RMM vzala na vědomí oznámení fi. ENVIRO o záměru  provedení 2 ks průzkumných 

vrtů za účelem zjištění charakteru geologického podloží na p.č. 1335/15 +1335/18 pro fi. 

AGRO-Měřín, za budovou výdejny olejů a maziv.   



Usnesení RM 16-10-15 
 
11. Č.j. 721/15 RMM projednala žádost  manželů Krčálových o  povolení odstranění  zbytků 
základů budov na pronajatém pozemku p.č. 459 nacházejícím se za budovou č.p. 101 a 
rozhodla s žádostí souhlasit za podmínky, že tak žadatelé uskuteční na svůj náklad. 
Usnesení RM 16-11-15 
 
12. Č.j. 717/15, RMM vzala na vědomí dopis z Kraje Vysočina o Připomínkovém řízení 
k návrhu plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina na období 2016-2025. 
Usnesení RM 16-12-15 
 
13. Č.j. 728/15 RMM projednala žádost MUDr. Janouška  o udělení souhlasu se změnou 
pronájmu ordinace z fyzické osoby MUDr. Aleš Janoušek na právnickou osobu MUDr. Aleš 
Janoušek zubní ordinace s.r.o. a pověřila místostarostu zajištěním upřesnění žádosti. 
Usnesení RM 16-13-15 
 
14. Č.j. 733/15, RMM vzala na vědomí dopis z SFŽP o Úpravě rozhodnutí o poskytnutí dotace 
na Zateplení budovy Zdravotního střediska Měřín z důvodu prodloužení termínu dokončení 
stavby do 30.9.2015.  Jedná se o prodloužení termínu v důsledku rekonstrukce vstupní  
rampy. Toto rozhodnutí nemá žádný vliv na výši poskytnuté dotace. 
Usnesení RM 16-14-15 
 
15. Č.j. 676/15 RMM vzala na vědomí žádost p. Marie Teplé o prodej pozemku p.č. 83/5 
v k.ú. Pustina u Měřína a rozhodla pověřit místostarostu odpovědí žadatelce.  
Usnesení RM 16-15-15. 
 
16. Č.j. 670/15, RMM vzala na vědomí zahájení řízení o přezkum svéprávnosti p. Jiřího Zachy 
Přezkoumání provádí každé 3 roky. Pro MM z tohoto rozhodnutí zatím nevyplývají žádné 
povinnosti.  
Usnesení RM 16-16-15 
 
17. Č.j. 716/15 a č.j. 757/15 RMM vzala na vědomí vyrozumění soudních exekutorů JUDr. 
Smékala a JUDr. Kociána o zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku  zahájených 
exekucí na majetek p. Jiřího Zachy. RM rozhodla pověřit místostarostu zajištěním právní 
pomoci pro opatrovance. 
Usnesení RM 16-17-15 
 
18. RMM jmenovala komisi pro Otevírání obálek a Hodnotící komisi pro akci „ Zateplení 
budovy Mateřské školy Měřín“  ve složení: 
 

Předseda Ing.Servít Jiří  náhradník Oulehlová Anna 

Místopředseda Ing.Pazdera Jaroslav  náhradník Hnízdil Roman 

Člen Ing.Urbánek David  náhradník Rohovský Ivo 

Člen Ing.Robotka  David  náhradník Ing.Černá Dana 

Člen Horák Ivo  náhradník Klímová  Jana 

RMM stanovila datum otevírání obálek a hodnocení nabídek na 28.8.2015 v 10.00hod. 
Usnesení RM 16-18-15 



 
19.  Č.j. 763/15 RM projednala návrh smlouvy s Nej TV a.s. o rozšíření TV kabel programů o 
program NOVA SPORT a pověřila  starostu jejím podpisem. 
Usnesení RM 16-19-15 
 
20.  Č.j. 765/15 RM projednala návrh LČR o prodej spoluvlastnického podílu 3/44 12-ti parcel 
dle přílohy v k.ú. Chlumek, Geršov a Na Pouštích za cenu 298.500,- Kč.  RMM navrhuje tyto 
podíly koupit a předkládá toto k projednání ZMM 1.9.2015. 
Usnesení RM 16-20-15 
 
21. RM vzala na vědomí dopisy p. Lidmily a p. Lidmilové ohledně pořádku na sběrném hnízdě 
na bývalém rybníku v Měříně. RM rozhodla provést tato opatření:  
a) oslovit starosty okolních obcí s upozornění, aby občané jejich obcí nevozili odpadky do 
Měřína, 
b) pověřit jednoho z pracovníků VPP každodenním dohledem a případnou nápravou 
závadného stavu v místě, 
c) instalovat na sběrné místo další kontejner na plast. 
V souvislosti s požadavkem žadatelů na snížení prašnosti na přilehlé ploše rozhodla RM sdělit 
žadatelům, že MM provede v příštích rozpočtových obdobích úpravu povrchu plochy za 
účelem snížení její prašnosti. 
Usnesení RM 16-21-15 
 
22. Č.j. 767/15 RM projednala žádost o povolení přehlídky ohňostrojů a světelných efektů na 
VIP parky k výročí založení Hobby centra dne 22.8.2015. RMM souhlasí s užitím pozemku 
parc.č. 1354/3 v k.ú. Měřín ve vlastnictví MM pro tuto akci za předpokladu že: 
a) bude  zrušeno Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina  - zákaz používání pyrotechniky 
v období sucha a celá akce proběhne v souladu se všemi bezpečnostními, hygienickými a 
jinými právními předpisy, 
b) žadatel prokazatelně písemně zajistí  informování občanů MM na ulicích Jihlavská, 
Černická, Zabrána, Růžová, Zabránka z důvodu ochrany domácích zvířat, 
c) žadatel uvede pozemek do původního stavu, 
d) žadatel se zaváže k úhradě veškeré případné škody způsobené v souvislosti s konáním 
akce. 
e) žadatel písemně vyrozumí MM o akceptaci těchto podmínek. 
Usnesení RM 16-22-15 
 
23. RMM projednala položkový rozpočet na opravu a izolaci vstupní rampy a zábradlí u 
zdravotního střediska ve výši 292.699,- Kč. RM rozhodla předložit tyto náklady ke schválení 
zastupitelstvu městyse. 
Usnesení RM 16-23-15 
 
24. Č.j. 677/15  RM projednala upozornění na havarijní stav želeného sloupu el. vedení před 
domem ul. Brněnská č.p. 209. RM rozhodla upozornění postoupit majiteli sloupu a to firmě 
E.ON. 
Usnesení RM 16-24-15 
 
 



25. RMM vzala na vědomí pozvánku na valnou hromadu České spořitelny a.s. na řádnou 
valnou hromadu a rozhodla, že  se zástupci Městyse Měřína Valné hromady nezúčastní. 
Usnesení RM 16-25-15 
 
26. RMM vzala na vědomí oznámení TJ JISKRA Měřín o pořádání tanečního výletu na 
fotbalovém hřišti dne 21.8.2015. 
Usnesení RM 16-26-15 
 
27. RMM rozhodla zakoupit 5 ks plastových oken dle nabídky firmy Kytnar Velké Meziříčí na 
fotbalové hřiště v celkové ceně 13.397,-Kč.  TJ Jiskra si sama provede vybourání starých 
oken, usazení nových oken včetně zajištění a montáže vnitřních a venkovních parapetů. 
Usnesení RM 16-27-15 
 
28. RMM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na autorský dozor na akci: „Zateplení budovy 
hasičské zbrojnice Měřín“ s p. Ing.Davidem Urbánkem za cenu 19.250,-Kč a pověřila starostu 
jejím podpisem. 
Usnesení RM 16-28-15 
 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
 
Starosta: Ing. Jiří Servít 
 


