
USNESENÍ č.   7/2016 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 19.12.2016 

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN  (ZMM) : 
I.SCHVALUJE : 
1.Program jednání ZMM 7/2016. 
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 7/2016.  
3.Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017. 
4.Cenu stavebních pozemků v lokalitě Balinka III : 500,-Kč+DPH/m2. 
5.Přijetí daru – dvou autobusových čekáren od firmy Apulach s.r.o.Brno. 

6.Přijetí daru – zavlažovací systém na tréninkovém fotbalovém hřišti Měřín od TJ Jiskra Měřín. 
7.Přijetí daru – dílu „b“ z pozemku par. č. 1586/1 o výměře 33 m2, který byl zaměřen geometrickým 
   plánem č. 1006-13/2015 z pozemku od Kraje Vysočina. Požadovaný pozemek je zastavěn 
   chodníkem podél silnice II/348 u rybníka Polovec. 
8.Prodej části pozemku p.č.455 o výměře 4m2 dle GP. 
9.Smlouvu o koupi nemovitých věcí mezi městysem Měřín a třemi prodávajícími - ulici Luční. 
10. Dodatek č.1 ke smlouvě ze dne 19.10.2016 mezi městysem Měřín a SVK Žďársko. 
11. Úhradu nákladů na zbudování přípojek  od majitelů pozemků na ulici Příčná. 
12. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi městysem Měřín a Colas CZ, a.s.Žďár nad Sázavou. 
13.Pronájem nebytových prostor v Měříně, Náměstí 156, bývalé čekárny - část p.č.82 o výměře 
     26,55m2 a přilehlého pozemku p.č. 83/4 v k.ú.Měřín o výměře 60m2 do 31.12.2017. 
14.Strategický rozvojový dokument městyse Měřína. 
15.Předložené veřejnoprávní smlouvy. 
16.Rozpočtové opatření 8/2016/7ZM ze dne 19.12.2016 ve výši 2.895 018,-Kč. 
17.Rozpočet městyse Měřín na rok 2017 včetně zapracování úvěru, který bude čerpán v roce 2017  
     ve výši 455.376,29 Kč. 
18.Rozpočtový výhled na období 2018 – 2022. 
19. Dodatek č.8 smlouvy mezi TS VM s.r.o. a městysem Měřín. 
20.Dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce elektroinstalace a akustické úpravy pavilonu B- 
     ŽŠ Měřín“ 

 
II.BERE NA VĚDOMÍ  : 
1. Zprávu o plnění usnesení  ZMM 6/2016. 
2.Informace z jednání rady městyse. 

3.Zprávu kontrolního výboru. 
4.Zprávu finančního výboru. 
5.Informace o opravě komunikace u nového hřbitova. 
6.Informace o navýšení odměn neuvolněným členů zastupitelstva. 
7.Iinformace o plánované výstavbě transformovaného bydlení v k.ú.Měřín. 

 
III. POVĚŘILO  : 
1.Radu městyse provedením rozpočtových opatření 9/2016/2RM ke konci roku 2016 v příjmech 
   i výdajích . 
2.Starostu zajistit účast Ing.Arch.Psoty – Studio P Žďár nad Sázavou na dalším jednání ZMM. 
3.Starostu jednání s firmou M.Odvárka Odas o úhradě tříděného odpadu. 
 
 

Ing. Jiří Servít,  
starosta 
 
 

Zveřejněno dne : 28.12.2016 
 

 

 


