
Výpis  z jednání č.10 Rady městyse Měřína konané dne 12.06.2019  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM provedla místní šetření ve Zdravotním středisku za účasti p. .. na základě jejího 
oznámení o nedostatcích stavu budovy. RMM rozhodla zadat provedení drobných úprav a 
požádat stavební výbor o posouzení možných úprav vnitřních omítek. RMM dále rozhodla 
uplatnit reklamaci na marmolitovou omítku na zevním plášti budovy. 
 

3. RMM provedla místní šetření stavu živého plotu u Zdravotního střediska na základě 
stížnosti p… . RMM rozhodla vysadit živý plot z tújí v délce 4bm. 
 

4. RMM provedla místní šetření na hřišti v Pustině v souvislosti s plánovanými stavebními 
pracemi na základě Smlouvy o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina z programu „Obnova 
venkova Vysočiny 2019“ ve výši 127.000,-Kč na „Víceúčelové hřiště Pustina. 
 

5.RMM projednala za účasti  majitelky stavby Herna baru, stanovisko 
Rady MM ke dvěma dopisům od p … : 

• k dopisu od p. ..  k Výzvě na odsttranění stavby ze dne 24.5.2019 

• k dopisu od p. .. s názvem Vyjádření k návrhu nájemní smlouvy ze dne 10.6.2019. 
RMM rozhodla předložit oba dopisy k projednání na ZMM 
 

6. RMM vzala na vědomí pozvánku Státního pozemkového úřadu na závěrečné jednání o 
komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Pavlínov na 24.6.2019. 
RMM rozhodla pověřit starostu městyse účastí na tomto jednání. 
 

7. RMM projednala  a souhlasila se zněním Smlouvy na prodej přebytků el z FVE umístěné 
na ZŠ Měřín firmě EOn za 0,50 Kč/kWh. Celkem se předpokládá prodej cca 14.000 kWh, 
podle osvitových poměrů.  Obvyklá cena na trhu je cca 0,10 Kč/kWh. 
RMM pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

8. RMM  projednala žádost p… na koupi pozemku p.č.82/2  (109m2) v k.ú.Pustina vedle 
hřiště, který dlouhodobě užívá. RMM rozhodla pozvat žadatelku na příští radu MM.  
 

9. RMM projednala návrh … na vypořádání majetkových poměrů u pozemků parc.č. 1258, 
1261, 1195 a 1201/1 vše v k.ú. Měřín. RMM rozhodla vyzvat p. .. k zajištění geometrického 
plánu. 
 

10. RMM odsouhlasila nákup knih a drobných dárků na akci Pasování 40 nových malých 
čtenářů knihovny městyse Měřín v hodnotě 6.952,-Kč. Dále odsouhlasila zaplacení 
vystoupení Kašpar Kuba při stejné příležitosti za cenu cca 3.000,-Kč. 
 

11. RMM souhlasila se žádostí  zástupkyně ředitelky o schválení odměny pro ředitelku p. 
Mgr. Hlávkovou za přípravu a podání žádostí k projektům Šablony 2, projektu Erasmus a za 
zajištění opravy a nátěru střechy mezi novými pavilony a nové zabezpečení školy.  
 

12. RMM projednala  Smlouvu o dílo mezi Klobouckou lesní s.r.o., Broumov-Bylnice a MM 
na drcení klestu a přípravu ploch po těžbě před následným zalesněním na 1,5 ha lesů ve 
vlastnictví MM. RMM rozhodla pověřit místostarostu zjištěním podmínek smlouvy. 
 



13. RMM projednala žádost p… o informaci kdy bude dokončena rekonstrukce kanalizace 
na ulici Růžová. RMM rozhodla pověřit starostu odpovědí žadateli. 
 

14. RMM projednala předložený GP oddělující některé pozemky od silnice na Zabráně a 
doporučuje ZMM požádat Kraj Vysočina o bezúplatný převod těchto pozemků na MM.   
 

15. RMM schválila podání žádosti o jedno pracovní místo VPP s nástupem od 1.7.2019.  
 
 


