
Výpis  č. 4 z jednání Rady městyse Měřína konané dne 24.2.2016 od 16.00 hodin 
(Hlasování : pro – zdržel se – proti) 
 
Přítomni: Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, Roman Hnízdil, Anna Oulehlová 

                Mgr. Petr Matějíček 
 
1.RM odsouhlasila program jednání -  viz.příloha – program 
a doplnila program o bod 31  - dohoda o provedení práce s Ing.Kosourem. 
Usnesení RM 4 -1-16 ………………………………………………….5 -  0 - 0 
 
2. Pouť 2016:  
RMM otevřela obálky, které doručili uchazeči o pronájem prostranství na atrakce na základě 
výzvy místostarosty podle Usnesení RM 2-15-16 z předchozí RMM. 
RMM po otevření obálek konstatovala že: 
Uchazeč č.1: p. Jaroslav Holý, České Budějovice ……………….nabídnul cenu 105.000,-Kč 
Uchazeč č.2: p. Jan Navrátil, České Budějovice …………………nabídnul cenu 95.000,-Kč 
Uchazeč č.3: p. František Hubený,Dobronín ……………….nabídnul cenu 110.000,-Kč 
Protože byla jediným kritériem výběru výše nabídnuté ceny, RMM rozhodla pronajmout 
prostranství panu Františku Hubenému za cenu 110.000,-Kč 
Usnesení RM 4-2-16………………………………………………………………………………….5 – 0 - 0 
 
3. RMM projednala stížnost pana Jiřího Koloucha na poškození obecní cesty na parc.č. 
1878/1 v k.ú. Měřín. 
RMM rozhodla pověřit starostu zjištěním současného stavu a případným svoláním místního 
šetření za účasti stěžovatele a dotčených subjektů. 
Usnesení RM 4-3-16 …………………………………………………………………………………5 – 0 - 0 
 
4. Č.j. 184/16, RMM projednala nabídku Ing. Tužinské na organizaci VŘ na stavbu: Přechod se 
SSZ v Městysi Měřín“ za cenu 20.000,-Kč vč.DPH. Rozhodla nabídku přijmout a udělila Ing. 
Tužinské plnou moc pro zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby. 
Usnesení RM 4 -4 -16 ……………………………………………………………………………..5 – 0 - 0 
 
5. Č.j.183/16 RMM vzala na vědomí dopis z Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  k prodeji p.č. 557/7 s rozhodnutím, že proces prodeje bude přes nesouhlas 
Městyse Měřína realizován podle původního záměru beze změny a to výběrovým řízením 
nejvyšší nabídce. 
Usnesení RM 4-5-16 
 
6. Č.j. 178/16 RMM  vzala na vědomí dopis p. Pavla Bartuška k záměru MM realizovat část 
inž. sítí na ulici Příčná. 
Usnesení RM 4-6-16 
 
7. Č.j.170/16, RMM projednala Žádost o umístění sloupu VO na ulici Příčná podanou p. 
Koženým Petrem a rozhodla předložit projekt budoucí realizace všech inženýrských sítí ZMM. 
Usnesení RM 4-7-16 ………………………………………………………………………………….5 – 0 - 0 
 



8. Č.j. 164/16, RMM projednala Cenovou nabídku p. Ing. Čáslavského na zpracování dotační 
žádosti do 14 Výzvy programu IROP  na zkapacitnění budovy MŠ v ceně 16 000,- Kč včetně 
DPH a rozhodla se nabídku využít. 
Usnesení RM 4-8-16 ………………………………………………………………………………………………5 – 0 - 0 
 
9. Č.j. 149/16 RMM vzala na vědomí Zápis a Usnesení ze zasedání předsednictva Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko ze dne 28.1.23016, ve kterém  bylo v bodu 6d) schváleno 
vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce: Měřín-NVNK, ulice Příčná-1.etapa 
s napojením na ulici Poštovní. 
Usnesení RM 4-9-16 
 
10. Č.j. 181/16, 144/16 RMM projednala Žádost o dotaci KČT Měřín na odznaky celostátního 
tematického turistického odznaku (TTO).  
RMM rozhodla, že MM objedná 200 ks odznaků „Měřínsko-Koruna křibů“ za 7.800,-Kč. 
Z objednaných 200 ks odznaků bude 100 ks  dáno darem KČT na propagaci Měřína. 
RM 4-10-16 ……………………………………………………………………………………………………5 – 0 - 0 
 
11. Č.j. 145/16 RMM projednala  dopis od EON o řešení  výše sazby odběrů elektřiny pro MŠ 
Měřína rozhodla pověřit starostu jednáním s firmou E-ON Distriuce a.s. 
Usnesení RM 4-11-16 ………………………………………………………………………………….5 – 0 - 0 
 
12. Č.j. 142/16, RMM projednala návrh Smlouvy č.9416000004/4000200143 o nájmu 
plynárenského zařízení mezi Městysem Měřín a RWE GasNet s.r.o.  Smlouva bude 
předložena na jednání ZMM 2.3.2016 
Usnesení RM 4-12-16 ………………………………………………………………………………..5 – 0 - 0 
 
13. RMM rozhodla na základě pověření ze ZMM dne 16.12.2015, bod III. 2.  vyhlásit Záměr 
pronájmu nebytových prostor v KD Měřín za účelem provozování restaurace. 
a pověřila místostarostu vyvěšením Záměru pronájmu. 
Usnesení RM 4-13-16 …………………………………………………………………………………..5 – 0 - 0 
 
14. RMM projednala stížnost p.Kryštofa Jaroslava, Ve Vrbí 454 na špatné parkování auta 
p.Čimery, který občas parkuje na ulici Ve Vrbí. Podle stížnosti dochází k nedodržování 
volného jízdního pruhu v šířce 3m a znesnadňování výjezdu z garáže p. Kryštofa. K ústní 
dohodě i přes snahu p.Kryštofa údajně nedošlo.  
RMM rozhodla pověřit místostarostu městyse projednáním stížnosti s oběma účastníky za 
účelem dosažení dohody. 
Usnesení RM 4-14-16 ………………………………………………………………………………. 5 – 0 - 0 
 
15. RMM projednala návrh Komise pro otevírání obálek na výběr TDI na akci Rekonstrukce – 
Kulturní dům Měřín a rozhodla vybrat pana Davida Urbánka jako uchazeče s nejnižší 
nabídkou ve výši 300.000,-Kč vč. DPH. 
Usnesení RM 4-15-16 ………………………………………………………………………………. 5 – 0 - 0 
 
16. Č.j. RMM  projednala odpověď p. A. Bradáče na rozhodnutí RM ohledně pamětní desky. 
RMM pověřuje starostu odpovědí žadateli. 
Usnesení RM 4-16-16 ……………………………………………………………………………….5 – 0 - 0 



 
17. RMM pověřuje starostu zajištění podkladů pro stavební povolení a výběrové řízení na 
stavbu „Veřejné osvětlení na ulici Zabrána-Měřín“. 
Usnesení RM 4-17-16 ………………………………………………………..………………………5 – 0 - 0 
 
18. RMM projednala zápis kontrolního výboru o omezení tranzitní kamionové dopravy a 
zřízení semaforu u školy. RMM rozhodla pověřit starostu zjištěním zákonných podmínek 
možnosti zákazu tranzitu nákladních vozidel přes území městyse. 
Usnesení RM 4-18-16 …………………………………………………………………….…………5 – 0 - 0 
 
19. Č.j.112/16, RMM schválila podání žádosti o dotaci z MVČR na rekonstrukci a technické 
zhodnocení cisternové  automobilové stříkačky CAS. 
Usnesení RM 4-19-16 ………………………………………………………………………………..5 – 0 - 0 
 
20. Čj. RMM projednala možnost podání žádosti na Státní zemědělský intervenční fond na 
údržbu a obnovení stávajících kulturních prvků venkovské krajiny – kapličky, kříže, hřbitovy a 
hřbitovní zdi a obnovu místa pasivního odpočinku. RMM rozhodla pověřit starostu zajištěním 
projektové dokumentace na osvětlení nového hřbitova a prodloužení vodovodní přípojky. 
Usnesení RM 4-20-16 ………………………………………………………………………………..5 – 0 - 0 
 
21. ČJ.  RMM rozhodla o navýšení pracovního úvazku od 1.3.2016  paní Janě Klímové z 0,69 
na 1 na úseku účtárny z důvodu navýšení administrativy (měsíční kontrolní hlášení DPH, nové 
dotace roku 2014-2020, vyúčtování dotačních příspěvků organizacím, atd.) za účelem 
dosažení zastupitelnosti hlavní účetní. 
Usnesení RM 4-21-16 …………………………………………………………………………………..5 – 0 - 0 
 
22. Čj. RMM vzala na vědomí nabídku na repasování stávající kopírky a případně  nákup nové 
a rozhodla zakoupit nové zařízení. 
Usnesení RM 4-22-16 ……………………………………………………………………………………5 – 0 - 0 
 
23. RMM vzala na vědomí rezignaci  p. Bc Věry Hradové na funkci členky kulturní komise 
RMM. 
Usnesení RM 4-23-16 
 
24. RMM rozhodla schválit účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Mateřské školy Měřín za 
rok 2015 ve výši 393.165,59 Kč a jeho převedení do rezervního fondu. 
Usnesení RM 4-24-16 …………………………………………………………………………………5 – 0 - 0 
 
25. RMM rozhodla schválit účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Základní školy Měřín za 
rok 2015 ve výši 157.382,37 Kč a rozhodla o převedení 132,382,37 Kč do rezervního fondu a 
25.000,- Kč do fondu odměn. 
Usnesení RM 4-25-16 ………………………………………………………………………………….5 – 0 - 0 
 
26. RMM rozhodla schválit odpisový plán Základní školy Měřín pro odepisování DHM pro rok 
2016. 
Usnesení RM 4-26-16 …………………………………………………………………………………….5 – 0 - 0 
 



27. RMM rozhodla požádat ÚMM o vydání povolení na skácení dvou stříbrných smrků na 
novém hřbitově v Měříně. Důvod – jsou suché. 
Usnesení RM 4-27-16 ……………………………………………………………………………….5 – 0 - 0 
 
28. RMM pověřuje p. Bc. Věru Hradovou šetřením se zájemkyní o byt v DPS p. M. Musilovou. 
Usnesení  RM 4-28-16 ………………………………………………………………………………5 – 0 - 0 
 
29. RMM pověřuje starostu zajištění podkladů pro  výběrové řízení na stavbu „Základní škola 
Měřín – Rekonstrukce elektroinstalace“. 
Usnesení RM 4-29-16 ……………………………………………………………………………………. 5 – 0 - 0 
 
30. RMM schválila Jednací řád RMM. 
Usnesení RM 4-30-16 …………………………………………………………………………………………5 – 0 - 0 
 
31. RMM rozhodla schválit dohodu o provedení práce ve výši 7.000,-Kč s panem Ing. 
Kosourem na zajištění studie na vybavení kuchyně v budově sokolovny a následného 
projednání s orgány hygieny. 
Usnesení RM 4-31-16 ……………………………………………………………………………………………5 – 0 - 0 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


