
Výpis z  jednání č.1 Rady městyse Měřín konané dne 13.1.2021 
 

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM  projednala  žádost …, o dvě změny v územním plánu   MM a jeden přesun věcného 
břemene. RMM rozhodla vyvolat s žadateli jednání. 
 

3. RMM rozhodla schválit nový platový výměr ředitelky ZŠ p. Mgr. Hlávkové a nový platový 
výměr ředitelky MŠ Jany Janů. 
 

4. RMM projednala Žádost o vyjádření ke stavbě přípojky el: „Pustina, příp. NN, p.č.157/1, 
…“. RMM rozhodla souhlasit se stavbou s podmínkou, že místní komunikace dotčená 
stavbou bude po uložení přípojek opravena v celé své šíři. 
 

5. RMM vzala na vědomí žádost p. Jaroslava Holého a žádost p. J. Navrátila o provozování 
atrakcí na pouti 2021. RMM rozhodla sdělit žadatelům, že o nájemci plochy bude 
rozhodovat až po skončení covidových opatření. O výběrovém řízení budou žadatelé 
informováni. 
 

6. RMM projednala informaci fi GasNet, a.s. o tom, že dle rozhodnutí ERU o změně 
regulovaného nájemného na základě smlouvy č. 4000200143 za plynárenské vedení. Dosud 
platili 5 169,-Kč/rok, nově od 1.1.2021 budou platit 675,- Kč. RMM rozhodla požádat JUDr. 
Zdvihala Zdeňka o posouzení této informace.   
 

7. RMM projednala návrh smlouvy mezi MM a Krajem Vysočina o právu provést stavbu na 
pozemcích Kraje Vysočina s tím, že po skončení stavby bude provedeno zaměření a 
majetkové vypořádání. Jedná se o úpravu trasy chodníků na křižovatce II/602 s komunikaci 
III/35433 směrem na Blízkov. RMM rozhodla postoupit smlouvu na nejbližší zasedání ZMM. 
 

8. RMM vzala na vědomí Oznámení Krajského úřadu kraje Vysočina o zahájení správního 
řízení o nepodstatné změně v provozu pro výkrm prasat v Měříně, firmy AGROFARM, a.s. 
Jedná se změnu v provozním řádu organizace. 
 

9. RMM projednala žádost …., o pronájem bytu v DPS. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že 
v současnosti není žádný byt volný. 
 

10. RMM projednala dopis od Technických služeb města VM, s.r.o.  s návrhem Dodatku č.13 
o změnách v zákonech o odpadech a z toho vyplývající dopady na služby vyvážení odpadů a 
jejich ukládání. RMM rozhodla předložit dopis k projednání na nejbližší jednání ZMM.  
 

11. RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD:  31.7.2021 - svatba 
 

12. RMM projednala Záznam z jednání LDO Měřín ze dne 6.1.2021 a návrh Dodatku 
č.6  Nájemní smlouvy na lesy ve vlastnictví LDO Měřín.  V Dodatku je nejdůležitější návrh na 
snížení nájemného spoluvlastníkům na 0,1% z tržeb za prodané dříví. 
RMM rozhodla postoupit tento návrh na nejbližší ZMM.  
S Dodatkem musí souhlasit zastupitelstva všech 15 obcí. 
 



13. RMM  vzala na vědomí oznámení Katastrálního úřadu, pracoviště Velké Meziříčí o 
konání revize údajů v katastru Pustina u Měřína. Revize se bude provádět v období 8.3.2021 
do cca 30.9.2022. RMM jmenovala starostu J.Servíta jako osobu spolupracující s KN za 
účelem provedení této revize. RMM rozhodla o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desku. 
 

14.RMM projednala dva materiály obdržené z MÚ VM, odbor výstavby a územního 
plánování od  Bc.Švihálkové:   

• „Vyhodnocení stanovisek připomínek z návrhu Změny č.1 ÚP Měřín“ 

• „Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek“ 
RMM pověřila starostu dalším jednáním s p.Švihálkovou a souhlasí s odesláním materiálů 
na Krajský úřad Kraje Vysočina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


