
Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 28.1. 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 2-1–15 
 
2. RMM projednala Protokol o kontrole č. 01/22/01/15 České inspekce životního prostředí 
provedené dne 22.1.2015 p. Kostřicou. RMM projednala i následný e-mail od p. Kostřici s 
„postřehy“ a doporučeními postupu ke kácení topolů podél Balinky. 
RMM rozhodla požádat o závazné stanovisko ke skácení topolů OŽP MěÚ Velké Meziříčí 
jedinou žádostí, která nahradí cca 20 žádostí od jednotlivých majitelů pozemků, většinou 
občanů Městyse Měřína. V případě kladného vyřízení by pak jednotliví majitelé pozemků 
podávali jen obvyklou žádost o skácení dřevin na Úřad MM. 
Usnesení RM 2 -2 -15 
 
3. RMM  souhlasila s cenovou nabídkou 12.000,-Kč + DPH na zpracování závěrečného 
vyhodnocení akce Mobilní technikou k čistému prostředí a pověřuje starostu zasláním 
objednávky.  
Usnesení RM 2 -3 -15 
 
4. RMM souhlasila s Odpisovým plánem pro odepisování dlouhodobého majetku pro rok 
2015, který předložila ZŠ Měřín.   
Usnesení RM 2-4 -15 
 
5. Č.j. 67/15 – RMM  vzala na vědomí zprávu E.On o rekonstrukci NN na ulici Zabrána, kde 
bude vzdušné vedení nahrazeno zemním vedením. 
Veřejné osvětlení na sloupech bude demontováno a E.On nabízí spolupráci při uložení vedení 
do země. RMM pověřuje starostu zjistit podmínky a cenu tohoto zemního vedení, případně  
zajistit součinnost s E.On. 
Usnesení RM 2-5-15 
 
6. Č.j. 68/15, RMM Projednala žádost Kolpingovy rodiny Měřín o příspěvek na Dětské 
šibřinky a rozhodla přispět částkou 4.000,-Kč.   
Místostarosta toto rozhodnutí oznámí žadateli a nechá vypracovat darovací smlouvu od p. 
Ing.Černé. 
Usnesení RM 2-6-15 
 
7. Č.j. 57/15, RMM  bere na vědomí dopis od ODAS se shrnutím o povinnostech obcí  ve 
sběru odpadů v roce 2015.  
Usnesení RM 2-7-15  
 
8. Č.j. 56/15  RMM  bere na vědomí Oznámení o zmaření veřejné dražby objektů bývalého 
podniku GALA. 
Usnesení RM 2-8-15 
 



9. RMM projednala žádost PRAGOPROJEKTU, a.s. o vyjádření k  existenci inženýrských sítí 
v prostoru výstavby dočasných sjezdů pro IZS při modernizaci D1.  
V k.ú. Měřín bude vybudován pouze jeden sjezd. RMM uložila starostovi prověřit existenci 
sítí a zajistit odpověď. 
Usnesení RM 2-9-15 
 
10. Č.j. 48/15 RMM projednala žádost p. Miroslava Prokopa  o skácení jívy o průměru 20 cm 
na obecním pozemku a pověřuje místostarostu požádat Úřad MM o povolení skácení. 
V případě kladného vyřízení žadatel skácí strom a zlikviduje jej na vlastní náklady. 
Oznámení žadateli zašle místostarosta.      
Usnesení RM 2-10-15 
 
11. Č.j. 49/15 RMM  souhlasila se zněním Smlouvy o vedení evidence odpadů s TS Velké 
Meziříčí a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Usnesení RM 2-11-15 
 
12. Č.j. 19/15 RMM projednala návrh Dodatku Smlouvy o jiných výkonech s TS VM o svozu 
odpadů. 
Navýšení celkové ceny pro MM při stejném množství odpadů a výkonů činí 0,-Kč ve směsném 
a komunálním odpadu oproti roku 2014.  
RMM rozhodla s návrhem smlouvy souhlasit a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení RM 2-12-15 
 
13. RMM stanovila členy komise a náhradníky na otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na 
akci : Technický dozor  stavebníka na akci  „Kulturní dům Měřín“: 
Členové : Ing. Hana Veselá,  Ing. Jiří Servít, Ing. J. Pazdera, Ivo Horák, Roman Hnízdil, Anna 
Oulehlová, Mgr. Petr Matějíček 
Usnesení RM 2-13-15 
 
14. RMM projednala žádost ředitelství ZŠ Měřín o pokácení 3 ks břízy a 1 ks lípy na pozemku 
p.č. 445 v k.ú. Měřín a pověřuje místostarostu požádat Úřad MM o povolení skácení. 
Usnesení RM 2-14-15 
 
15. RM schválila nákup 700 ks dlažebních kostek á 4,-Kč/1 ks na akci rozšíření parkoviště 
před Poštou Měřín od p. Milana Kašpara. 
Usnesení RM 2 – 15 – 15 
 
16. RM projednala žádosti p. Holého a p. Hubeného o umístění pouťových atrakcí při pouti 
2015 v Měříně. 
RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu veřejného prostranství na pořádání pouti 2015. 
Dále RM rozhodla pověřit místostarostu zajištěním upřesnění žádosti obou žadatelů.  
Usnesení RM 2 – 16 – 15 
 
17. RM  schválila ukončení nájemních smluv k 31.1.2015 : 
- p. Miroslav Coufal – hostinec Sokolovna 
- p. Straussová Aneta – byt , Družstevní 233 
a ukončení nájemní smlouvy k 31.01.2014 : 



- P. Pavlína Horká, Otín 49 , IČ 87 62 45 85 – autoškola. 
RM pověřuje místostarostu uzavření Dohod o ukončení nájmu s výše uvedenými nájemci. 
Usnesení RM 2 – 17 – 15 
 
18. Č.j. 94/15 RMM projednala a rozhodla schválit cenovou nabídku od firmy DOSIP Servis 
s.r.o. Okříšky na zhotovení projektu přechodu se semaforem přes silnici II/602 u hasičské 
zbrojnice ve výši 43.560,- Kč.  RMM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zhotovení 
projektu. 
Usnesení RM 2-18-15 
 
19. RM projednala a rozhodla schválit Nabídku dodávky elektřiny pro Městys Měřín a ZŠ 
Měřín na rok 2016 od E.ON Energie a.s.České Budějovice ve které E.ON poskytuje slevu 
oproti roku 2015 o 1% z ceny silové elektřiny. RMM pověřuje starostu podpisem. 
Dále RMM pověřuje starostu prověřením nabídky el i pro MŠ Měřín. 
Usnesení RM 2-19-15 
 
20. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemků  p.č. 230/6 – 136 m2 v k.ú. Pustina u 
Měřína a p.č. 229/8 o výměře 241 m2 a p.č. 231/12 o výměře 31 m2 v k.ú. Pustina u Měřína. 
Usnesení RM 2-20-15 
 
21. Č.j. 80/15 – RM projednala žádost KÚ Kraje Vysočina o vyjádření k udělení licence na 
provozování veřejné linkové dopravy na lince Pelhřimov – Brno č.sp. 350450 a rozhodla 
sdělit žadateli souhlasné stanovisko. Zajistí místostarosta. 
Usnesení RM 2-21-15 
 
22. Č.j. 79/15 RM vzala na vědomí dopis Krajského úřadu Kraje Vysočina , odboru soc.věcí 
k problematice veřejných opatrovníků.   
Usnesení RM 2-22-15 
 
23. Č.j.81/15 – RM vzala na vědomí oznámení o projednání návrhu Územního plánu Černá a 
rozhodla pověřit starostu účastí na projednávání tohoto návrhu ve VM. 
Usnesení RM 2-23-15 
 
24. Č.j. 72/15  RM projednala žádost Spolku Lungta Praha 1 o vyvěšení tibetské vlajky a 
rozhodla vlajku dne 10.3.2015 nevyvěšovat. 
Usnesení RM 2-24-15 
 
25. RM projednala návrh smluv o dílo na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavební akci s 
Ing. Česlavem Veselým „Kulturní dům Měřín“ za celkovou cenu 42.000,-Kč a na akci 
„Zateplení budovy zdravotního střediska Měřín“ s Ing. Česlavem Veselým za celkovou cenu 
15.000,-Kč. RM rozhodla nabídky přijmout a pověřuje starostu podpisem smluv. 
Usnesení RM 2-25-15 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil 
             Mgr. Petr Matějíček 
 



Starosta: Ing. Jiří Servít 
 
 


