
Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 27.5.2015 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. RM vzala na vědomí informaci z webu OPŽP o schválení dotace na zateplení budovy 
hasičské zbrojnice a mateřské školy. RM pověřila starostu zajištěním nabídek na projektové 
dokumentace. 
Usnesení RM 12-2-15 
 
3. Č.j.497/15RMM projednala žádost o umístění do DPS p. Jindřicha Urbana a jeho manželky 
Boženy. RM rozhodla zařadit žádost manž. Urbanových do pořadníku žadatelů. 
Dále RMM projednala žádosti o poskytnutí pečovatelské služby, které vypracovala při 
místním šetření p. Hradová Věra s p.Boženou Vokurkovou, p. Urbanem Jindřichem a p. 
Urbanovou Anežkou.  
RMM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s p. Vokurkovou Boženou, Poštovní 291, Měřín. 
Usnesení RM 12 -3 -15 
 
4. RMM pověřuje  p.Bc.Hradovou Věru jednáním se zájemci o pečovatelskou službu a 
pověřuje místostarostu podpisem. 
Usnesení RM 12 -4 -15 
 
5. RMM schválila Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na zakázku č.14112049 s fi Colas  o opravách 
místních komunikací. 
Usnesení RM 12 -5 -15 
 
6. Č.j. 528/15, RMM projednala žádost Jolany Mikyskové o prodej pozemku p.č.1208 před 
jejím domem a žádost doporučila projednat ZMM.  
Usnesení RM 12-6 -15 
 
7. Č.j. 486/15 RMM bere na vědomí odborný posudek o stavu 3 stromů nacházejících se na 
veřejných prostranstvích: lípa před školou, vrba na ulici Balinka a lípa na ul. Jihlavská. Znalec 
nedoporučuje stromy skácet. 
Usnesení RM 12-7-15 
 
8. RMM pověřuje starostu zajištěním vypracování smluv na prodej stavebních pozemků na 
II,etapě Balinka od p.Mgr.Sklenářové. 
Usnesení RM 12-8-15 
 
9. RMM souhlasí se Žádostí o projednání souhlasu městyse Měřína s přidělením realizace 
staveb formou in-house kontraktu provozovateli VAS, divize Žďár nad Sázavou se stavbami : 
1. Měřín – ul.Brněnská, novostavba vodovodu, 2. Měřín – prodloužení vodovodu ul. 
Brněnská. RM doporučuje ZMM žádost schválit. 
Usnesení RM 12-9-15 
 



10. RMM projednala a schvaluje nájemní smlouvu s p. MUDr.Šánovou na byt v č.p. 552 ul. 
U Hřiště, Měřín. Byt byl vybudován po bývalé rehabilitaci.  
Usnesení RM 12-10-15 
 
11. RMM určila termín jednání ZMM 24.6.2015 
Usnesení RM 12-11-15 
 
12. RM vzala na vědomí č.j. MM 534/15 – Zápis z členské schůze LDO Měřín ze dne 
19.5.2015. 
RM projednala Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva mezi Městysem Měřín a 
LDO Měřín a doporučuje ZMM smlouvu schválit. 
Usnesení RM 12-12-15 
 
13. RM projednala ústní stížnost občanů ul. Zarybník na odstavená vozidla na ul.Zarybník 
a po uskutečněném místním šetření a jednání s majiteli vozidel bylo konstatována, že vozidla 
budou do konce měsíce června odstraněna. 
Usnesení RM 12-13-15 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
 
Ověřil: Roman Hnízdil 
            Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


