
Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 21.10.2015 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 20-1–15 
 
2. RMM projednala Žádost manželů Říhových, Otínská 22,Měřín o souhlas se stavbou 
přístřešku na p.č. 62/2 a p.č.63 v k.ú. Měřín a pověřila starostu jejím podpisem. 
Usnesení RM 20-2-15 
 
3. Č.j. 988/15 RMM projednala a souhlasí se zněním Smlouvy č. 15235893 o Poskytnutí   
podpory na zateplení Budovy Mateřské školy Měřín a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Dále RMM schvaluje přijetí dotace na akci Zateplení budovy hasičské zbrojnice Měřín dle 
rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 19.10.2015 a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Usnesení RM 20 -3 -15 
 
4. RMM projednala a odsouhlasila nové znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě ze dne 26.6.2014 se 
Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na spolufinancování investice: „ Měřín- kanalizace 
Pustina“. Původní znění Dodatku bylo projednáno na RMM dne 16.9.2015. SVAK požadoval, 
aby MM zaplatil 39.260,-Kč. 
MM následně uplatnil požadavek na zaplacení nákladů na projekt na tuto akci, které MM 
zaplatil ve výši 100%.   Po akceptaci tohoto požadavku zaplatí SVAK na účet MM 104.874,-Kč.  
RMM rozhodla návrh předložit Zastupitelstvu ke schválení. 
Usnesení RM 20 -4 -15 
 
5. Č.j.978/15, RMM vzala na vědomí Oznámení ERÚ o zahájení kontroly  ve věci poškození 
vedení plynovodu v důsledku provádění zemních prací na havárii kanalizační přípojky u 
Mateřské školy, která bude zahájena 23.10.2015. 
Usnesení RM 20-5 -15 
 
6. RMM vzala na vědomí návrh Kamila Šlapala z fi. Craft Art film na zhotovení 
dokumentárního filmu pro Městys Měřín za cenu 177.265,-Kč vč. DPH s termínem zhotovení 
do 20.12.2017 a rozhodla předložit návrh zastupitelstvu MM. 
Usnesení RM 20-6-15 
 
7. Č.j.969/15, RMM vzala na vědomí zápis  ze schůze představenstva LDO Měřín konané 
24.9.2015.  
Usnesení RM 20-7-15 
 
8. Č.j.991/15, RMM projednala návrhy Rozpočtů na opravy povrchů místních komunikací Na 
Nivech a Pod Dálnicí předložené fi. COLAS pro potřeby budoucích rozpočtů MM. 
 Usnesení RM 20-8-15 
 
9. RMM projednala záměr prodloužení plynovodu pro stavbu Balinka II. etapa a pověřila 
starostu zajištěním požadovaných dokumentů. 
Usnesení RM 20-9-15 



 
10. RMM projednala 3 doručené nabídky na zhotovení Projektové dokumentace venkovních 
úprav okolí KD v Měříně: 

 

 Bez DPH vč. DPH  
WIK, s.r.o. 64.500,-Kč 78.045,-Kč  

Ing. Urbánek David Není plátce DPH 38.500,-Kč 

 
 

Bc. Hnízdilová 
Aneta 

Není plátce DPH       35.000,-Kč 

 

 

a rozhodla přidělit zakázku uchazeči s nejlevnější nabídkou Bc. Anetě Hnízdilové. 
Usnesení RM 20-10-15 
 
11.RMM projednala za účasti předsedy Komise kulturních a společenských aktivit p. Viktora 
Kundely, požadavek na finanční podporu městyse na projekt Předvánoční řemeslné trhy 
v částce 20.000,-Kč. 
RMM rozhodla vyčlenit z rozpočtu částku 20.000,-Kč na výše uvedenou akci. 
Usnesení RM 20-11-15 
 
12. RMM vzala na vědomí informaci od Ing. J. Pazdery o stavu prací na opravách KD Měřín  
a o změnách osob v realizačním týmu, kterou provedlo PKS: 
místo Ing. Furtnera……..Ing. Kašpar Michal 
místo Ing. Jambora………Ing. Novotný Tomáš - který dříve vedl stavbu Jupiter clubu ve VM 
Na kontrolním dnu byl na základě výzvy Ing. Pazdery přítomen ředitel PKS, a.s. Ing. Kladiva, 
který slíbil dodat do příštího KD detailní harmonogram stavby s cílem zastřešit stavbu před 
zimou tak, aby do ní neteklo. 
Usnesení RM 20-12-15 
 
13. Č.j. 993/15, RMM projednala situaci s pozemky pod sjezdovkou  a rozhodla předložit  
ZMM  k vyjádření návrh na vynětí „pozemku plnící funkci lesa pro účel sportovně 
rekreačního využívání ke sjezdovému lyžování“.  
Odhadovaný poplatek za vynětí je cca 140.000,-Kč.   
Usnesení RM 20-13-15 
 
14. RMM projednala žádost p. Kateřiny Malcové o pronájem prostorů bývalé čekárny na 
pozemku p.č. 82 v k.ú. Měřín za účelem provozování NONSTOP HERNY BARU. RMM rozhodla 
předložit tuto žádost ZMM. 
Usnesení RM 20-14-15 
 
15. RMM  projednala 2 žádosti organizace Rybníkáři a přátelé, o.s. 
       1) Žádost o vyjádření k uzavírce silnice  II/349 po dobu trvání představení Živý betlém              
            2015.  RMM rozhodla s touto žádostí souhlasit. 
        2) Žádost o bezplatný pronájem pozemku p.č.1219/1 na stejnou akci.  
             RMM rozhodla pozemek bezplatně pronajmout.   
Usnesení RM 20-15-15 
 



16. RMM  projednala dopis z Ředitelství silnic a dálnic: “ Vyrozumění o problematice hluku 
z dopravy na dálnici D1 v lokalitě Měřín“, ve kterém konstatuje, že nejsou objektivní podněty 
k tomu, aby ŘSD provádělo změny ve stávajících protihlukových opatřeních na D1 u ulice 
Černická a Růžová. Vzhledem k tomu, že v dopise nejsou uvedeny naměřené hodnoty 
intenzity hluku pověřuje místostarostu dalším jednáním vedoucím k vysvětlení situace.  
Usnesení RM 20-16-15 
 
17. RMM  projednala žádost p. Michala Kuchyňky o pronájem garsoniéry v domě č.p. 233, 
která byla původně určena pro zubního lékaře nebo jeho zdravotní sestru.    
RMM rozhodla žádosti vyhovět s tím, že bude od 1.11.2015 uzavřena smlouva na dobu 
určitou a v případě vyzvání p. Kuchyňka uvolní garsonku do 3 měsíců od vyzvání. 
Usnesení RM 20-17-15 
 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


