
Výpis z  jednání č. 10 Rady městyse Měřín konané dne 16.6.2021 
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2.  RMM projednala za přítomnosti p. …… možnosti dalšího postupu, jak zajistit předběžné 
vyjádření Ochrany půdního fondu KR Vysočina k záměru stavby RD na louce na ul.Vrbí.  
RMM rozhodla: Městys Měřín zašle žádost na Městský úřad VM - územní plánování, o 
předběžné stanovisko pořizovatele ÚP k možnosti zařazení ploch p.č. 1094/1, /2, /3, /4, /5, 
/6 v k.ú. Měřín do ploch pro výstavbu RD. Územní plánování VM zašle tuto žádost na Krajský 
úřad Kraje Vysočina, odbor Ochrany půdního fondu, který se vyjádří. RMM pověřila starostu 
zasláním žádosti. 
 

3. RMM vzala na vědomí informaci od p. ….. (osobně přítomen) zastupujícího fi ARMEX 
(čerpací stanice směrem na Černou)  o jejich plánovaném postupu při žádosti o Změnu č.2 v 
ÚP Měřín. 
 

4. RMM projednala žádost ….. o pronájem části parcely č. 1606/1 cca 1100 m2 v prostoru 
bývalých zahrádek na Strážnici za účelem užívání na zemědělské účely. RMM rozhodla 
pozemek pronajmout za cenu 275,-Kč/ rok.  
 

5. RMM  projednala návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni mezi MM a  EG.D, a.s. 
na položení a provozování kabelů a zařízení NN na ulici Zarybník. RMM rozhodla se 
Smlouvou souhlasit a pověřila starostu podpisem. 
 

6. RMM vzala na vědomí předběžnou nabídku na únikové točité schodiště k MŠ. Pověřila 
starostu zajištěním zaměření a upřesnění nabídky dle skutečných rozměrů a objednáním 
zakázky. 
 

7. RMM vzala na vědomí písemnou zprávu o hodnocení nabídek a protokol z jednání komise 
na akci „ Měřín – lokalita východ, komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD“. RMM 
rozhodla předat smlouvu na projednání na ZMM. 
 

8. RMM projednala návrh Smlouvy o dílo č.2021/01 s p. Klárou Tužinskou na zpracování 
studie proveditelnosti projektu: „ ZŠ Měřín-stavební úpravy a vybavení učeben“ za cenu 
50.000,-Kč, není plátce DPH. RMM rozhodla smlouvu přijmout a pověřila starostu 
podpisem. 
 

9. RMM projednala návrh Smlouvy o dílo 2021-9 předložené p. Ivanou Tužinskou na 
zpracování žádosti o dotaci  do 11. výzvy MS MAS MOST Vysočiny-IROP za cenu 10.000,-Kč + 
DPH. RMM s návrhem souhlasila a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

10. RMM  projednala žádost KÚ Kraje Vysočina o vyjádření na úseku ochrany ovzduší 
k plánované stavbě „ Energoblok-areál pila Čížek“ v areálu pily v bývalé cihelně. 
Jedná se o stavbu kogenerační jednotky na spalování dřevních zbytků s odlučovačem spalin, 
60 kW el. výkonu + 350 kW tepelného výkonu, který spotřebuje sušárna dřeva.  
RMM rozhodla se stavbou souhlasit. 



11. RMM schválila znění výzvy k podání nabídky na stavbu „Sklad techniky a zpevněné 
komunikace Měřín“ v prostoru za Mateřskou školou a stanovila komisi na otevírání obálek 
ve složení: Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, člen stavebního výboru.  
Otevírání obálek proběhne v pondělí 21.6.2021 v 10,00 hod. v kanceláři starosty. 
 

12. RMM ukončila proces konkursního řízení na ředitele MŠ Měřín z důvodu nepodání 
žádné nabídky. 
 

13. RMM projednala nabídku na zabezpečení lávky na Zarybník předloženou fi Carl Stahl, 
s.r.o. nerezovými sítěmi za cenu 193.923,-vč DPH. RMM rozhodla předložit nabídku 
k posouzení stavebnímu výboru. 
 

14. RMM projednala text návrhu „Zveřejnění záměru vložení majetku do hospodaření 
městyse Měřín“ a to: 9 úseků kanalizací + 1 úsek vodovodu nacházejících se na území 
Měřína. RMM rozhodla návrh zveřejnit.  
 

15. RMM rozhodla přijmout nabídku firmy CBS Nakladatelství s.r.o. na nákup 150 ks map 
KČT Jihlavsko a personalizované mapy KČT Jihlavsko na plastové tabuli obsahujících 
reklamní text o městysi Měřín. RMM rozhodla o prodeji těchto map za cenu 100,- Kč včetně 
DPH za kus. 
 

16. RMM projednala nabídku fi Černohlávek Group,s.r.o. na sběr a likvidaci  jedlých tuků a 
olejů. RMM rozhodla nabídku nevyužít, protože stejnou službu dělá pro MM fi AVE. 
 

17. RMM schválila Přílohu č.2 ke „Směrnici oběhu účetních dokladů“ s podpisovými vzory 
odpovědných pracovníků. 
 

18. RMM rozhodla o přijetí návrhu na bezúplatný převod sirény a přijímače signálu od 
Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín. 
 


