
Výpis  z jednání č.11 Rady městyse Měřín konané dne 22.7.2020 

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala Žádost Státního pozemkového úřadu o sdělení  informací  o pozemku 
1287/1, u bytovky u AGRO Měřín na Zarybníku, který vlastní Stát ČR.   
RMM rozhodla oznámit SPÚ, že MM bude požadovat převést vlastnictví části tohoto 
pozemku na MM za účelem vybudování komunikace k budoucím RD vedle Javůrkových.  
 

3. RMM projednala žádosti p. … o 

• souhlas obce s provedením nové stavby „ Rybník Zdychánek“ v lokalitě naproti 
hřbitovu přes silnici.  

• Žádost o povolení užívání místní komunikace k příjezdu na stavbu ( za …) 
RMM rozhodla předložit tuto žádost na jednání ZMM. 
Dále RMM vzala na vědomí oznámení odboru Život prostředí ve VM o zahájení správního 
řízení v této věci. 
 

4.RMM projednala oznámení AVE CZ o změně ceny za sběrový papír. Dosud byla cena 
0,00Kč/kg, od 15.7.2020 bude platit městys Měřín 1,00Kč za 1kg papíru. 
RMM vzala toto oznámení na vědomí.  
 

5. RMM projednala předložený Odpadový audit, který vypracovala Energetická agentura 
Vysočiny.  
RMM rozhodla zaslat audit všem zastupitelům a předložit jej na nejbližší jednání ZMM. 
 

6. RMM projednala dopis- urgenci od p…. na opravu místní komunikace do Vrbí. RMM 
rozhodla odpovědět , že byla objednaná PD na vyřešení křižovatky  s komunikací na Otín a 
že oprava výtluků bude provedena v letošním roce v době když bude v Měříně přítomna 
technika na asfalty na jiné akce.  
 

7. RMM projednala nabídku fi PROLOG na dodávku serveru na DC a Gordic za cenu 
102.332,-+DPH. RMM rozhodla nabídku přijmout.  
 

8. RMM projednala Revizní zprávu o stavu dětského hřiště u DPS a rozhodla předat tuto 
zprávu správci hřiště p. Bartuškovi k provedení drobných oprav a aby  větší opravy objednal 
u odborné firmy. 
 

9. RMM projednala nabídky fi Safetrees,s.r.o. na  

• Pasportizaci veřejné zeleně za cenu 4.200,-Kč/ha. RMM rozhodla tuto položku 
neobjednávat. 

• Inventarizaci dřevin a stromů a návrh zásahů za cenu 200,- Kč/strom při množství do 
200 ks dřevin. RMM rozhodla tuto inventarizaci objednat. 

 

10. RMM projednala návrh SoD s Ing.Česlavem Veselým na výkon činnosti koordinátora 
BOZP na stavbě „Městys Měřín, stavební úpravy chodníku podél silnice III/35433 a II/602“ 
za cenu 8.000,- + DPH. 
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 



11. RMM vzala na vědomí veřejnou vyhlášku o veřejném projednání  návrhu změny č.1 
územního plánu Měřín dne 26.8.2020 od 14:00 na radnici. 
   

12.RMM projednala žádost p. Holého z Českých Budějovic o pronájem plochy na pouť 
v roce 2021. RMM rozhodla sdělit žadateli, že o nájemci bude rozhodovat na jaře 2021.  
 

13. RMM projednala žádost p. Holého z Českých Budějovic o sdělení dosažené ceny  
pronájmu plochy na Václavské hody na základě svobodného přístupu k informacím, zákon 
č.106. RMM rozhodla sdělit, že se v Měříně žádné Václavské hody v roce 2020 nekonaly. 
 

14.RMM vzala na vědomí oznámení z Min. pro míst rozvoj o ukončení kontroly dodržení 
podmínek dotace na akci “7TI Měřín“ na výstavbu komunikace k 7 RD ve výši 560.000,-Kč. 
Závěr: Nebylo zjištěno porušení podmínek. RMM vyslovuje tímto poděkování všem  
zainteresovaným za jejich práci. 
 

15.RMM projednal Žádost ředitelky ZŠ o navýšení provozního příspěvku pro ZŠ Měřín o 
500.000,-Kč. RMM rozhodla předložit žádost na ZMM s kladným stanoviskem.  
 

16.RMM souhlasila s podnájmem plochy předzahrádky před hospodou U Sparťana. 
 

17. RMM projednala žádost Domácího hospice Vysočina, o.p.s. o finanční dar na rok 2020 . 
RMM rozhodla věnovat dar 2.000,-Kč. 
 

18. RMM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy mezi MM a Mysliveckým spolkem 
STRŽ,z.s. Měřín o poskytnutí dotace ve výši 15.650,-Kč na nákup drobné zvěře. 
RMM tuto veřejnoprávní  smlouvu schválila. 
 

19. RMM vzala na vědomí dopis od dětí p. …, s pochvalou za práci p. Buchtové Jany v době 
pandemie koronaviru. RMM rozhodla předat tuto pochvalu p. Buchtové. 
 

20. RMM vzala na vědomí zápis z Výroční členské schůze LDO Měřín ze dne 9.6.2020. 
 

21.RMM schválila 2 smlouvy o bezúplatných převodech majetku od Hasičského 
záchranného sboru Kraje Vysočina na MM. Majetek byl dosud v SDH Měřín ve výpůjčce. 
První smlouva je o majetku v celkové hodnotě 174.074,-Kč, druhá smlouva je o majetku 
v hodnotě 28.703,-Kč. 
 

22. RMM projednala návrh rozpočtového opatření č.5/2020 ze dne 22.7.2020. 
Toto opatření schválila a bude předloženo na ZMM na vědomí.  
 
23. RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD:  
23.,24.,25.10.2020 Divochot, div. hra Mýdlo 
31.10.2020   „Na stojáka“ 
 

24.RMM schválila návrh na podání žádosti o 1 místo VPP od 1.9.2020.  
 

25. RMM vzala na vědomí oznámení z Ministerstva  pro místní rozvoj, že žádost o dotaci na 
projekt: „ Hřiště ZŠ Měřín-vybudování šaten a WC, oprava sportovního povrchu“  
byl doporučen k poskytnutí dotace. 
Rozpočet projektu: 2,7 mil Kč, požadovaná dotace 1,9 mil Kč. 



Termín dokončení stavby: 2021. Dále RMM rozhodla požádat p. Ing.Veselou o zpracování 
podkladů pro VŘ na tuto akci a zároveň o přípravu podkladů pro vydání rozhodnutí dle 
Příkazní smlouvy č.02/2020 ze dne 13.2.2020. 
 

26. RMM projednala Žádost o vyjádření vlastníka lesních pozemků do 50 m od 
opravovaného mostu na komunikaci Měřín- Otín, křižovatka na Novou Zhoř. 
RMM nemá ke stavbě připomínky a pověřila místostarostu zasláním tohoto vyjádření. 
 

27. RMM rozhodla objednat i firmy Agrostav Jihlava,a.s. provedení betonových základů ve 
sportovním areálu na fotbal hřišti na akci: Rozšíření sportovního zázemí pro mládež. 
 

28. RMM projednala žádost … o pronájem pozemků na Strážnici, cca 580m2. 
RMM rozhodla zveřejnit  záměr pronájmu.    


