
Výpis  z jednání č.11 Rady městyse Měřína konané dne 1.7.2019  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala návrh Smlouvy o dílo, předloženou Ing.Tužinskou Ivanou na 
administraci žádosti MM o dotaci na projekt zasíťování 7 parcel RD  v Pustině za cenu 
40.000,-Kč. Předpokládaná dotace z MMR je 7x80.000 = 560.000,-Kč 
RMM souhlasila s návrhem Smlouvy a pověřila starostu jejím podpisem. 
 

3. RMM projednala návrh Příkazní smlouvy předložený p. Markétou-Klárou Tužinskou na 
administraci výběrového řízení na projekt „Přístavba, nástavba a stavební úpravy na 
rozšíření kapacity MŠ Měřín“ za cenu 82.000,-Kč. 
RMM souhlasila s návrhem Smlouvy a pověřila starostu jejím podpisem. 
 

4. RMM  projednala cenovou nabídku p. Ing. Josefa Novotného na dokumentaci pro 
Stavební povolení na Hrubé terénní úpravy, Dešťovou kanalizaci, Komunikace a chodníky na 
akci „Měřín, lokalita východ, komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD“ za cenu  
37.000,-Kč + 21%DPH. Dále RMM projednala nabídku na PD na tutéž akci za cenu  
12.000,-Kč + 21% DPH. 
RMM souhlasila s oběma návrhy a pověřila starostu dalším jednáním a podpisem Smluv. 
 

5.RMM projednala a schválila Směrnici č.12 pro závodní stravování zaměstnanců MM. 
 

6. RMM vzala na vědomí oznámení o zahájení vodoprávního řízení na akci Dálnice D1, 
modernizace v úseku Mirošovice –Kývalka, úsek 19 Velký Beranov-Měřín“ a pověřila 
místostarostu účastí na jednání ve  čtvrtek 18.7.2019 v 9:00 na ŽP na radnici ve VM. 
 

7. RMM projednala Žádost Ministerstva dopravy o souhlas s kolaudací „Dálnice D1 - 
modernizace úsek 18 exit 134 Měřín - exit 141 Velké Meziříčí západ“. 
RMM rozhodla požádat ŘSD o projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 
kanalizačního sběrače, který má vyústění u mostu na Černou. 
Po jejím prostudování a pokud bude skutečné provedení stavby s souladu s našimi 
požadavky a sliby ŘSD může být udělen za MM souhlas. 
 

8. RMM  projednala cenovou nabídku  fi PavEx Consulting,s.r.o.,Brno, na provedení 
pasportizací místních komunikací za cenu 29 369,-Kč. RMM rozhodla nabídku přijmout a 
rozhodla firmu pozvat na jednání RMM o rozsahu budoucí pasportizace smlouvy. 
 

9. RMM opakovaně 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. Po projednání na minulé RMM  zajistil místostarosta správné 
znění Smlouvy a ověřil, že cena za 1 ha odpovídá běžným podmínkám na trhu. 
RMM pověřila starostu podpisem Smlouvy. 
 

10. RMM projednala žádost … o pronájem   pozemku p.č.83/1, betonová plocha vedle herny 
u hasičské zbrojnice za účelem posezení pro obyvatele a zřízení zahrádky pro hosty výčepu. 
RMM rozhodla na základě usnesení ZMM sdělit žadatelce, že platí rozhodnutí  ZMM 
zmíněný pozemek nepronajímat.  
 



Současně RMM rozhodla opravit znění zápisu RMM č.9. ze dne 29.5.2019, bod 5, s tím, že 
opravuje písařskou chybu v tomto usnesení, kde bylo mylně uvedeno že RMM souhlasí 
s nájmem pozemku parc.č. č. 83/1. Správné znění usnesení zní: RMM souhlasí se záborem 
veřejného prostranství p.č.83/1 u hasičské zbrojnice dle obecně závazné vyhlášky městyse 
Měřín č.3/2010 Článek 6, odst1, písmeno i). 
 

11. RMM projednala nabídku Ing. Urbánka na zhotovení PD pro provedení stavby  
„Přístavba pro rozšíření kapacity MŠ Měřín“ za cenu 163.350,-Kč vč. DPH.  
RMM pověřila starostu oslovením dalším dvou dodavatelů této PD pro provedení stavby. 
 

12. RMM projednala nabídku Ing. Urbánka  na zhotovení PD pro provedení stavby 
„Venkovní úpravy vč. parkoviště mateřské školy Měřín“ za cenu 84.700,-vč DPH. 
RMM pověřila starostu oslovením dalším dvou dodavatelů této dokumentace pro 
provedení stavby. 
 

13.RMM projednala pozvánku k zjišťování hranic v k.ú. Pavlínov uprostřed vsi u č.p. 34, 
parcely č. st. 36 dne 20.8.2019 v 10:00. 
RMM rozhodla pověřit starostu účastí. 
 

14. RMM projednala nabídky na akci „Nátěr střechy zdravotního střediska a penzionu Městys 
Měřín“ 

  Cena v Kč vč.DPH  za 1020 
m2  

 

1. Martin Smetana 197 472  
2. Kamil Kolouch, VM 204 000  

3. Jiří Mráz, Uhřínov 214 200  
RMM rozhodla vybrat nejnižší cenovou nabídku ve výši 197.472,-Kč od pana Martina 
Smetany. 
 


