
Výpis č. 5 z jednání Rady městyse Měřína konané dne 16.03.2016 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 -   
a doplnila program o bod č.18 – měření dozvuku v ZŠ. 
Usnesení RM 5 -1-16 ……………………………………………………………………………….5-0-0 
 
2. RMM projednala plán činnosti Komise pro výstavbu a rozvoj na rok 2016 za účasti členů 
komise. 
Usnesení RM 5-2-16………………………………………………………………………………….5-0-0 
 
3. RMM  pověřila právní zástupkyni městyse p. Mgr.Sklenářovou aktualizací nájemní smlouvy 
mezi městysem Měřín a TJ Jiskra – fotbalové hřiště. 
Usnesení RM 5-3-16 …………………………………………………………………………………5-0-0 
 
4. RMM rozhodla svolat zastupitelstvo MM na den 30.3. 2016 v 17,00 hod. 
Usnesení RM 5 -4 -16 ……………………………………………………..………………………..5-0-0 
 
5. Č.j. 245/16 RMM projednala  

 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Měřína za rok 2015  

 návrh Smlouvy s HB auditing s.r.o. o vykonání přezkoumání hospodaření na rok 2016 
za cenu 26.300,-Kč bez DPH (31.823,-Kč vč DPH) 

Zpráva bude předložena na příštím ZMM jako součást závěrečného účtu. Dále RMM 
doporučuje ZMM schválit návrh smlouvy na přezkoumání hospodaření na rok 2016. 
Usnesení RM 5-5-16………………………………………………………..…………………………5-0-0 
 
6. Č.j. 246/16 RMM  projednala návrh Smlouvy o poskytnutí  dotace na činnost DPS na rok 
2016 ve výši 89.000,-Kč a pověřila starostu jejím podpisem.  
Usnesení RM 5-6-16…………………………………………………………………………………..5-0-0 
 
7. RMM projednala žádost TJ jiskra Měřín  o souhlas s podnájmem části budovy U hřiště 610 
pro p. Libora Trojana za účelem provozování živnosti - hostinská činnost a pověřila starostu 
řešením žádosti s Mgr.Sklenářovou. 
Usnesení RM 5-7-16 ………………………………………………………………………………….5-0-0 
 
8. RMM stanovila komisi k otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Přechod se SSZ 
v Městysi Měřín“  ve složení Ing.Servít, Ivo Horák, Ing.Urbánek a stanovila termín otevírání 
obálek  a hodnocení nabídek na úterý 22.3.2016 v 10:00 v kanceláři starosty. 
Usnesení RM 5-8-16 ……………………………………………………………………………………5-0-0 
 
9. Č.j. 229/16 RMM projednala materiály na Valnou hromadu Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko, která se bude konat dne 31.3.2016 a rozhodla vyvěsit je na úřední desku. 
Usnesení RM 5-9-16…………………………………………………………………………………..5-0-0 



10. Č.j. 228/16, RMM projednala bez připomínek výroční zprávu ŠUM Měřín a vyslovuje  
poděkování vedení ŠUM za vykonanou práci ve prospěch výuky dětí. 
RM 5-10-16 ……………………………………………………………………………………………………5-0-0 
 
11. Č.j. 227/16 RMM projednala žádost fi. Torion,projekční kancelář s.r.o. o stanovisko 
k vestavbě kanceláří v objektu LIDL Stránecká Zhoř a rozhodla se žadateli sdělit, že městys 
Měřín nemá k projektu žádné připomínky.    
Usnesení RM 5-11-16 ………………………………………………………………………………….5-0-0 
 
12. Č.j. 225/16, RMM projednala žádost p. Motáčka Zbyňka a p. Lucie Kováčové o prodej 
části pozemku před domem  p.č.563 v ul. Zahradní a rozhodla provést místní šetření. 
Usnesení RM 5-12-16 ………………………………………………………..………………………..5-0-0 
 
13. 254/16 RMM vzala na vědomí žádost p. Marie Kratochvílové, Růžová 71 o umístění  do 
DPS a pověřila p. Hradovou a p. Buchtovou  provedením místního šetření u žadatelky.   
Usnesení RM 5-13-16 ………………………………………………………………..…………………..5-0-0 
 
14. RMM projednala  výsledek místního šetření u žadatelky o byt v DPS p. Marty Musilové, 
Vysoké studnice č.80 a rozhodla uzavřít s žadatelkou nájemní smlouvu a pověřuje starostu 
podpisem. 
Usnesení RM 4-14-16 …………………………………………………………………………………. 5-0-0 
 
15. Č.j. 190/16 RMM projednala žádost p. Jitky Sýkorové o místo na Veřejně prospěšných 
pracech a rozhodla sdělit žadatelce, že byla zařazena do seznamu žadatelů. 
Usnesení RM 5-15-16 …………………………………………………………………………………. 5-0-0 
 
16. Č.j. 5/16, RMM projednala návrh p. Ing. Jaroslava Sysla, Ve Vrbí, Měřín, na vytvoření 
„Naučné stezky městyse Měřína“  a rozhodla prověřit možnosti získání finančních prostředků 
z evropských fondů na vybudování stezky. 
Usnesení RM 5-16-16 …………………………………………………………….…………………….5-0-0 
 
17. RMM ustanovila členkou Kulturní komise  místo odstoupivší p.Věry Hradové sl.Terezu 
Motyčkovou s platností od 1.4.2016. 
Usnesení RM 5-17-16 ………………………………………………………..…………………………5-0-0 
 
18. RMM projednala nabídky 7 firem na měření v souvislosti s rekonstrukcí elektroinstalace 
v ZŠ Měřín a rozhodla uzavřít smlouvu s uchazečem s nejnižší nabídkou s firmou Ekola group, 
spol. s.r.o. a pověřila starostu dalším jednáním. 
Usnesení RM 5-18-16 ……………………………………………………………………….…………5-0-0 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
 
Starosta: Ing. Jiří Servít 
 
 


