
Zápis z jednání Rady městyse Měřín 

konané dne 6. 2. 2013 v 16,00 hodin 

 

Přítomní: Ing. Jiří Servít, Ivo Rohovský, Ing. Jaroslav Pazdera, Roman Hnízdil, 

                Mgr. Petr Matějíček 

 

1. RM schválila program jednání. 

 

2. RM rozhodla schválit pronájem části pozemku p.č. 1660 v k.ú. Měřín o výměře 2,5x2,3 m 

dle RM1-16-13 na dobu určitou do 31. 12. 2014 Pavlu Buršíkovi, kamenosochařství Jihlava 

za účelem umístění zákaznické budky. Cena bude stanovena dle vyhlášky. 

Usnesení RM2-2-13 

 

3. RM vzala na vědomí výroční zprávu Školy umění v Měříně za rok 2012 dle č.j.105/13. 

Usnesení RM2-3-13 

 

4. RM projednala dle č.j. 106/13 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani 

„Vlajka pro Tibet“ podanou občanským sdružením LUNGTA. RM rozhodla žádosti 

nevyhovět. 

Usnesení RM2-4-13 

 

5. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nemovitostí ve vlastnictví městyse a to pozemků 

parc.č. 1358/1, 1358/2, 1358/3, 1358/4, 1358/5, 1358/6, 1358/7, 1358/8, 1358/9, 1358/10, 

1358/11, 1358/12, 1358/13, 1358/14, 1358/15, 1358/16, 1358/17, 1358/18, 1358/19, 1358/20, 

1358/21, 1358/22, 1358/23, 1358/24, 1358/25 vše v k.ú. Měřín. 

 Usnesení RM2-5-13 

 

6. RM projednala dle č.j. 120/13 žádost Dětského střediska Březejc na dar pro pořádání 13. 

charitativního plesu 22. února 2013 ve Velkém Meziříčí. RM rozhodla poskytnout dar ve výši 

500,-Kč. 

Usnesení RM2-6-13 

 

7. RM projednala dle č.j. 121/13 návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 14/2012 na stavbu 

Měřín – prodloužení inženýrských sítí, ulice Luční a Měřín – prodloužení STL plynovodu, 

ulice Luční. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. 

Usnesení RM2-7-13 

 

8. RM rozhodla schválit výdaj 2000,- Kč na občerstvení pro účastníky při tradičním 

masopustním maškarním průvodu konaném 2. 2. 2013. 

Usnesení RM2-8-13 

 

9. RM projednala návrh smlouvy o dílo na stavebně technické a statické posouzení objektu 

Sokolovny s VUT, fakulta stavební Brno. RM rozhodla návrh schválit a pověřuje starostu 

podpisem. 

Usnesení RM2-9-13 

 

10. RM projednala návrh Smlouvy o dílo na provedení dopravního značení na ulicích Pod 

Dálnicí a Na Nivech doplněný o zajištění stanoviska Policie ČR. RM rozhodla doplněný 

návrh schválit a pověřuje starostu podpisem. 

Usnesení RM2-10-13 



 

11. RM projednala dle č.j. 127/13 Zprávu Základní školy Měřín a Mateřské školy Měřín o 

výsledku hospodaření za rok 2012. RM rozhodla schválit závěrku a výsledek hospodaření 

Základní školy Měřín a Mateřské školy Měřín za rok 2012. 

Usnesení RM2-11-13 

 

12. RM projednala a vzala na vědomí předanou Zprávu o stavu povrchu místních komunikací 

a Pasport veřejného osvětlení v městysi včetně Pustiny zpracovanou firmou PavEx Consulting 

Brno. 

Usnesení RM2-12-13 

    

13. RM rozhodla schválit dle č.j. 128/13 Inventarizační zprávu městyse Měřín za rok 2012 

předloženou inventarizační komisí. 

Usnesení RM2-13-13 

 

14. RM projednala Inspekční zprávu o výsledku inspekce poskytování sociálních služeb. RM 

vzala zprávu na vědomí s tím, že bude provedena náprava vytýkaných nedostatků. 

Usnesení RM2-14-13 

 

15. RM projednala problematiku povinnosti zpracování průkazu energetické náročnosti 

budov. RM rozhodla objednat průkazy energetické náročnosti pro budovy, které toto 

posouzení nemají prostřednictvím Mikroregionu Velkomezeříčsko-Bítešsko. 

Usnesení RM2-15-13 

 

16. RM rozhodla schválit Kolpingově rodině Měřín finanční příspěvek 1.000,-Kč na 

uspořádání tradičních Dětských šibřinek. 

Usnesení RM2-16-13 

 

17. RM rozhodla doporučit ZM vstup městyse do působnosti MAS Vysočiny. 

Usnesení RM2-17-13 

 

18. RM projednala dle č.j. 147/13  Petici občanů obce Otín, místních částí Geršov a Pohořílky 

vyjadřující absolutní nesouhlas s připravovanou výstavbou nové letecké dráhy v k. ú. Pustina 

u Měřína a to zařazením zastavitelné plochy Z15 jako dopravní infrastruktury letecké do 

územního plánu městyse Měřín. RM rozhodla zmocněnci petičního výboru sdělit, že uvedená 

plocha Z15 bude v územním plánu městyse Měřína jako zastavitelná redukována o pozemky 

p.č. 173/11 a 173/12 a 173/15 až k hranici pozemku p.č. 340/1 vše v k. ú. Pustina u Měřína. 

Usnesení RM2-18-13 

 

 

 

Zapsal:  Mgr. Petr Matějíček                                                     Ověřil:  Ing. Jaroslav Pazdera 

  

 


