
Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 15.7.2015 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 14-1–15 
 
2. RMM projednala a schválila tyto dokumenty 

 Odpisový plán 

 Majetková směrnice 

 Směrnice o hospodářské činnosti 

 Reálná hodnota majetku určeného k prodeji 

 DPH a účetní jednotka 

 Podpisové vzory pracovníků k podpisování účetních dokladů 
Usnesení RM 14-2-15 
 
3. Č.j. 634/15 RMM vzala na vědomí Rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci žaloby 
Moravského rybářského svazu, o.s. proti Ministerstvu zemědělství.  Žaloba byla zamítnuta.   
Usnesení RM 14 -3 -15 
 
4. Zateplení budovy Mateřské školy Měřín:  RMM projednala dvě nabídky na PD a inženýrské 
činnosti, které byly doručeny na základě výzvy 4 projekčním firmám:   

 Ing. Urbánek David, Stránecká Zhoř: ………….94.000,-Kč 

 Ing. František Komínek Velké Meziříčí:……. 129.500,-Kč.  
RMM rozhodla na základě pověření ZMM ze dne 24.6.2015 uzavřít smlouvu s Ing. Urbánkem 
a pověřila starostu podpisem smlouvy.  
Usnesení RM 14 -4 -15 
 
5. RMM projednala nabídku fi. Drobné stavby Stylstav s.r.o. na rekonstrukci vstupní rampy 
ke zdravotnímu středisku za cenu 292.699,-Kč vč.DPH  a  rozhodla nabídku předložit ZMM ke 
schválení. Na základě toho bylo požádáno o prodloužení termínu stavby do 30.9.2015, 
vzhledem k návaznosti na zateplení budovy. 
Oprava vstupní rampy nebyla součástí dotace na zateplení. 
Usnesení RM 14 -5 -15 
 
6. RMM  projednala kalkulace cen projekčních a inženýrských prací (přechody přes 
komunikaci II/602, projekt okružní křižovatky, zpomalovací semafory, vjezdové ostrůvky 
apod.) od Dopravoprojektu Ostrava na práce, které byly pro MM provedeny v minulosti a 
které dosud nebyly fakturovány. Dle tohoto návrhu se jedná o 127 098,- Kč. Dopravoprojekt 
navrhuje 50% slevu. 
RMM rozhodla uhradit zhotoviteli částku 63.549,-Kč vč. DPH po poskytnutí 50% slevy.  
Usnesení RM 14-6 -15 
 
7. RMM projednala návrhy na více a méněpráce na stavbě sokolovny ke dni 22.6.2015 
v částce 264.934,-Kč vč. DPH  (tzv. změnové listy), které byly projednány a odsouhlaseny 
projektantem stavby. 



Hlavní položkou víceprací je nahrazení chemické sanace zdí proti vlhkosti podřezáním zdí a 
vložením folie. Návrhy na provedení všech požadovaných změn byly detailně projednány na 
kontrolních dnech a seznámila se s nimi RMM na zvláštní prohlídce Sokolovny.  
RMM rozhodla předložit tento návrh ZMM s návrhem na odsouhlasení.  
Usnesení RM 14-7-15 
 
8. Č.j. 618/15 RMM projednala žádost o schválení podnájmu u nájemní smlouvy na 
kadeřnictví s paní Zdeňkou Pacalovou, která  chce sdílet provozovnu se svojí snachou p. 
Hanou Pacalovou a rozhodla s žádostí souhlasit, za předpokladu, že budou ze strany 
podnájemce dodrženy podmínky stávající nájemní smlouvy. RM rozhodla pověřit 
místostarostu odpovědí žadatelce. 
Usnesení RM 14-8-15 
 
9. Č.j. 619/15, RMM projednala žádost p. Prokopové o ukončení nájemní smlouvy v DPS ke 
dni 31.7.2015 a rozhodla s touto žádostí souhlasit.  
Usnesení RM 14-9-15 
 
10. Č.j. 610/15, RMM projednala žádosti p. Kandely Ladislava  a manželů Kuřátkových o 

přidělení bytu v DPS. Vzhledem k tomu, že je tento byt určený pro manžele, RMM  rozhodla 

uzavřít nájemní smlouvu s manžely Kuřátkovými, kteří také uvažují o využívání většiny 

služeb, které nabízí DPS. 
Usnesení RM 14-10-15 
 
11. Č.j. 616/15 RMM projednala žádost pana Šoukala, Pustina 401 o provedení opatření proti 
dešťové vodě. Žádost byla projednána s panem Šoukalem a firmou Colas na místě samém a 
bylo dohodnuto snížení komunikace a kanalizačních šachet tak, aby byl zajištěn odvod vody 
přímo do toku řeky Balinky. RM pověřuje starostu odpovědí žadateli. 
Usnesení RM 14-11-15 
 
12. RMM schválila dotaci sdružení Kolpingova rodina ve výši 25.150,-Kč a veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace. 
Usnesení RM 14-12-15 
 
13. RMM vzala na vědomí informaci o poskytnutí dotace z Fondu Kraje Vysočina na 
projektovou dokumentaci  akce Balinka protipovodňová ochrana, lokalita Měřín I, úsek č.2 a 
schválila smlouvu na její provedení. 
Usnesení RM 14-13-15 
 
14. RMM vzala na vědomí informaci o poskytnutí dotace z Fondu Kraje Vysočina na 
modernizaci a rozšíření sítě kabelové televize pověřuje starostu jejím provedením dle 
schválené žádosti. 
Usnesení RM 14-14-15 
 
15. RMM vzala na vědomí informaci o poskytnutí dotace z Fondu Kraje Vysočina na 
rekonstrukci kuchyně a sociálního zařízení mateřské školy a pověřuje starostu jejím 
provedením dle podané a schválené žádosti. 
Usnesení RM 14-15-15. 
 



16. RMM schválila Darovací smlouvu, kterou Bosch Diesel, s.r.o., Jihlava věnuje 5.000,-Kč 
Městysu Měřín na náklady vynaložené na Dětský den v Pustině pořádaný v roce 2015 a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 
Usnesení RM 14-16-15 
 
17. Č.j. 624/15, RMM projednala závazné stanovisko KHS k PD „Rekonstrukce 
elektroinstalace ŽŠ Měřín“, kde KHS upozorňuje, že dozvuk v rekonstruovaných prostorách 
musí odpovídat závazným ČSN normám. KHS upozorňuje, že po instalaci svítidel přisazených 
ke stropu je obtížné a nákladné tato opatření provádět. 
RMM pověřila místostarostu zjištěním informací o této skutečnosti a zajištěním návrhů na 
firmy, které by provedly měření dozvuků.  
Usnesení RM 14-17-15 
 
18.  RM rozhodla pověřit starostu zajištěním vyjádření stavebníka k postupu prací na 
rekonstrukci silnice od křižovatky Jihlavská směrem na Černou. 
Usnesení RM 14-18-15 
 
19.  RM vzala na vědomí stížnost pana Holého České Budějovice na provozovatele pouti 2015 
a pověřila starostu odpovědí stěžovateli. 
Usnesení RM 14-19-15 
 
 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
 
Ověřil: Roman Hnízdil 
            Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 
 


