
Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 6.5.2015 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 10-1–15 
 
2. Č.j. 470/15, RMM projednala žádost od K. Murdocha z  Mostu o udělení licence na 
autobusovou linku Brno-Most a souhlasí s udělením licence. 
Usnesení RM 10 -2 -15 
 
3. Č.j. 465/15 RMM projednala cenovou nabídku Ing. Novotného AQUA-CLEAN 
na rozpracovaném návrhu projektové dokumentace protipovodňových úprav lokalita Měřín 
I-úsek č. 2 za cenu 136.730,-Kč včetně DPH a rozhodla nabídku využít a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.  
Usnesení RM 10 -3 -15 
 
4. Č.j. 466/15, RMM projednala žádost p. Durnové, Pustina 419 o poskytnutí náhradních 
pozemků a pověřuje místostarostu zajištěním vyjasnění žádosti. 
Usnesení RM 10 -4 -15 
 
5. RMM projednala návrhy firmy Pueblo-archeologická společnost, o.p.s. 

na provedení průzkumu na akce: 

 Č.j. 409/15, Stavba přechodu se SSZ před ZŠ, a pověřila místostarostu oznámit 
PUEBLO-archeologická společnost, o.p.s., že stavebníkem je KÚ Vysočina. 

 Č.j.454/15, Měřín, Balinka II., IS a komunikace pro výstavbu RD, za cenu 14.300 + DPH 
a pověřila místostarostu jednáním s firmou Pueblo-archeologická společnost, o.p.s. o 
ceně za dílo.  

Usnesení RM 10 -5 -15 
 
6. Č.j. 436/15, RMM projednala a souhlasí s Územním rozhodnutím o umístění stavby „Sklad  
s technickým zázemím“ v k.ú. Pavlínov. Stavba je na hranici pozemků LDO v němž je MM 
spoluvlastníkem. RMM doporučuje ZMM Územní rozhodnutí schválit.   
Usnesení RM 10-6 -15 
 
7. RMM bere na vědomí Zápis a Usnesení ze schůze představenstva LDO z 9.4.2015.  
Usnesení RM 10-7-15 
 
8. RMM projednala záměr prodeje pozemku p.č. 1208 v k.ú. Měřín, který byl vyvěšen na 
úřední desce a nedoporučuje ZMM pozemek prodávat. 
Usnesení RM 10-8-15 
 
9. Č.j. 428/15, RMM projednala a souhlasí se Žádostí o povolení výstavy, v termínu konání 
Měřínské pouti 2015, kterou předložil Český svaz chovatelů, základní organizace Měřín. 
Usnesení RM 10-9-15 
 



10. Č.j.429/15, RMM projednala dopis p. Jany Krejčí o podnikatelském záměru spojeném s 
žádostí o poskytnutí pronájmu nebytových prostor v č.p. 106 a zařadila žadatelku do 
seznamu žadatelů. 
Usnesení RM 9-10-15 
 
11. Č.j. 421/15, RMM bere na vědomí dopis vedoucí odboru dopravy paní Strnadové z KÚ 
Vysočina s aktuální informací o stavu realizace opravy silnice II/602 a plánem zprovoznit úsek 
průtahu Měřínem do konce srpna 2015. 
Usnesení RM 10-11-15 
 
12. Č.j. 460/15, RMM  bere na vědomí Výroční zprávu ŠUM, občanské sdružení za rok 2014. 
Usnesení RM 10-12-15 
 
13. Č.j. 414/15, RMM projednala návrh Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP na 
stavbu „Měřín, lokalita Balinka-II-etapa-inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD“ 
s panem Veselým za 28.000,-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Usnesení RM 10-13-15 
 
14. Č.j. 401/15 RMM projednala žádost p. Peroutky o prodej p.č. 83/5, 87/2, 88/1, 88/2 a 
89/2  v obci Pustina  a rozhodla vyvěsit záměr prodeje uvedených pozemků.  
Usnesení RM 10-14-15 
 
15. RMM projednala zápis Komise pro výstavbu a rozvoj (zaslaný mailem všem zastupitelům) 
o zjištění při kontrole způsobu provádění zateplování Zdravotního střediska Měřín  ze dne 
25.4.2015.  
Usnesení RM 10-15-15 
 
16. RMM projednala návrh konkursní komise pro výběr Ředitele ZŠ Měřín. 
Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, 

 j m e n u j e  paní Mgr. Ivetu Hlávkovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové 
organizace Základní škola Měřín s účinností od 1.8.2015  

 určuje plat a jeho složky ředitelce Mgr. Ivetě Hlávkové v souladu se zákonem č. 
262/2006 Sb., v platném znění a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění,  

 r o z h o d u j e  podat žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající 
se údajů o řediteli školy podle tohoto usnesení. 

RMM pověřuje starostu podáním žádosti o změnu v rejstříku škol. 
Usnesení RM 10-16-15 
 
17. RMM doporučuje ZMM schválit směnu 50 m2 pozemků mezi městysem Měřín a paní 
MUDr. Cvakovou.  Záměr byl po zákonnou dobu vyvěšen na úřední desce, viz usnesení 
RMM9-12-15. 
Usnesení RM 10-17-15 
 



18. Č.j. 432/15, RMM vzala na vědomí usnesení Úřadu práce Olomouc č.j.JEB-1891/2015-KJ  
o ustanovení Městyse Měřín opatrovníkem pana MUDr. Jánského Miloslava a rozhodla 
podat proti tomuto usnesení odvolání. 
Usnesení RM 10-18-15 
 
19. RMM rozhodla pronajmout část pozemku z p.č. 459 o výměře 900m2 v k.ú.Měřín panu 
Josefu Krčálovi za cenu 3,-Kč/m2/rok.  Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce po 
zákonnou dobu. RMM pověřila starostu podpisem nájemní smlouvy. 
Usnesení RM 10-19-15 
 
20. Č.j. 480/15, RMM projednala Žádost o aktualizaci vyjádření k technickým sítím 
nacházejícím se  v úseku stavby: „D1 Modernizace, úsek 18, exit 134 Měřín-exit 141 Velké 
Meziříčí západ“ a pověřila starostu sdělit žadateli, že se ve vyznačeném úseku nenachází 
žádné inženýrské sítě v majetku nebo správě městyse Měřína a upozornit zpracovatele 
projektu na odtokové poměry srážkových vod. 
Usnesení RM 10-20-15 
 
21. RMM projednala ústní žádost p. Koloucha Miloslava, Na Nivech 455, Měřín o povolení 
vedení vodovodní přípojky k nemovitosti č. 10 na parcele č. 15 v k.ú. Měřín. RMM rozhodla 
na základě předložených podkladů přípojku povolit s těmito podmínkami: žadatel na svůj 
náklad zajistí: vypracování smluv o zřízení služebnosti, geodetické zaměření služebnosti, 
vytyčení sítí kabelové televize, uhrazení poplatku za vklad do katastru nemovitostí, uvedení 
dotčených pozemků do původního stavu. 
Usnesení RM 10-21-15 
 
22. Č.j. 275/15 RMM vzala na vědomí rozhodnutí Vojenské zdravotní pojišťovny České 
republiky o prominutí penále ve výši 1.906,-Kč, které vzniklo tím, že jeden zastupitel 
neoznámil přehlášení k této pojišťovně od VZP. 
Usnesení RM 10-22-15 
 
23. Č.j. 471/15, RMM bere na vědomí oznámení SFŽP o akceptování žádosti o podporu 
 projektu Zateplení budovy Hasičské zbrojnice Měřín. 
Usnesení RM 10-23-15 
 
24. RMM projednala ústní stížnost paní Křesťanové Jiřiny na stav povrchu asfaltové silnice na 
autobusové zastávce ve směru na Brno, s tím, že řidiči autobusů si cestujícím na uvedenou 
situaci veřejně stěžují.  Na uvedené autobusové zastávce došlo v nedávné minulosti 
minimálně ke dvěma haváriím mezi autobusy a osobními automobily kvůli stavu silnice. 
RMM   pověřila místostarostu odpovědí paní Křesťanové. 
Usnesení RM 10-24-15 
 
25. Č.j. 386/15, RMM projednala žádost Ing. Pracného o vyjádření  k přítomnosti 
inženýrských sítí v místě plánované přestavby mostu ev. č. 3518-1 (přes Balinku u AGRO) a 
pověřila starostu odpovědí a v případě neexistence sítí i souhlasem se stavbou pro vydání 
stavebního povolení. 
Usnesení RM 10-25-15 
 



26. RMM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu (pachtu) zemědělských pozemků ve vlastnictví 
MM. 
Usnesení RM 10-26-15 
 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
 
Ověřil: Roman Hnízdil 
            Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


