
Výpis  z jednání č. 1 Rady městyse Měřína konané dne 15.1. 2020 od 16.00 hodin 

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM provedla místní šetření v prostorách autobusové čekárny, které sousedí s Bistrem u 
Lípy. Rada městyse vzala na vědomí informaci p. .., že provede výmalbu odevzdávaných 
prostor do 30.3.2020. 
 

3.RMM projednala žádost p. Sedláka o vyjádření k infrastruktuře ve vlastnictví MM z důvodu 
plánované rekonstrukce  mostu na komunikaci Měřín-Otín u odbočky na Novou Zhoř.  
Investor: Kraj Vysočina. RMM rozhodla pověřit starostu odpovědí žadateli.   
 

4. RMM projednala žádost MŽP, odbor ochrany ovzduší o vyplnění dotazníku k řešení 
zápachu v obci. RMM rozhodla pověřit místostarostu odpovědí. 
 

5.RMM projednala žádost VM Rekostav, s.r.o.  o vyjádření ke stavbě: „Měřín, 
rozš.NN,p.č.709/1,..“. Na pozemku MM u starého hřbitova by se provedla přípojka NN 
k plánované výstavbě na zahradě . 
Součástí žádosti je návrh na uzavření Budoucí smlouvy o věcném břemeni na tuto přípojku.  
RMM rozhodla se stavbou souhlasit a pověřuje starostu podpisem budoucí smlouvy o 
věcném břemeni. 
 

6. RMM projednala dopis .. - Upomínka žádosti o opravu komunikace ve Vrbí- mezi 
Pavlišovými a polní cestou nad bývalou pekárnou. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že 
v letošním roce je plánována drobná úprava místní komunikace. 
 

7. RMM projednala žádost Jihlavského spolku neslyšících p.s., o finanční dar na činnost 
spolku. RMM rozhodla finanční dar neposkytnout.    
 

8. RMM projednala žádost Diecézní charity Brno, oblastní charita Rajhrad o příspěvek 3.800,- 
Kč. RMM rozhodla finanční příspěvek neposkytnout. 
 

9. RMM projednala žádost TJ Březejc, z.s., zajišťujících sport. činnost mentálně a tělesně 
postižených dětí v Centru Kociánka Březejc.  RMM rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 
2.000,-Kč. 
 

10. RMM stanovila komisi pro otevírání nabídek, jejich hodnocení a posouzení na akci:  
Přístavba, nástavba a stavební úpravy na rozšíření kapacity Mateřské školy Měřín na den 
29.1.2020, 10:00  hod. 
Předseda: Ing.Servít 
Členové: Ing.Pazdera, Ivo Horák, Mgr. Matějíček Petr, Mgr. Iveta Hlávková 
Náhradníci: Ivo Rohovský, Roman Hnízdil, Anna Oulehlová 
 

11. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD: 
 
 
 
 

Objednávky KD :  

2020-01-18 Farní ples 

2020-02-23 Dětské šibřinky 

2020-02-08 Orelský ples 

2021-01-16 Sportovní ples 



12.  RMM vzala na vědomí info Ing. J. Pazdery o pobytu p…..… v DPS VM.  
 

13.RMM  projednala podmínky Fio banky pro umístění bankomatu: požadují 850 
výběrů/měsíc, jinak doplatek 30,-Kč za nižší počet výběrů, dále zaplatit instalaci bankomatu, 
buď v zabezpečených prostorách nebo s přístupem zvenku. 
RMM rozhodla předložit tuto nabídku na ZMM. 
 

14. RMM rozhodla pověřit starostu zajištěním přípravy dokumentace pro výběrové řízení na 
dodávku kancelářských a sanitárních kontejnerů na fotbalové hřiště. 
 

15. RMM projednala žádost spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“.  RMM rozhodla vlajku nevyvěsit.  
 

16. RMM rozhodla schválit vnitřní směrnici č. 19-1/2020 pro evidenci veřejných zakázek a 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městysem Měřín. 
 
 


