
Výpis z jednání č. 11 Rady městyse Měřína konané dne 29.8.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala GP dodaný panem …, o prodej  části pozemků parc.č.186, parc.č. 187/2 a 
parc.č.1311/15 v k.ú. Měřín dle skutečného zaměření stavu, který má pronajatý na 
Agrobazar. RMM rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemků. 
 

3. RMM vzala na vědomí dopis z Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina ve kterém je 
vyjádřena pochvala všem jednotkám zasahujícím u požáru RD v Jabloňově. Tohoto zásahu se 
zúčastnila i jednotka SDH Měřín. RMM také vyjadřuje tímto poděkování SDH Měřín.   
 

4. RMM projednala Upozornění na styk sloupu elektrického vedení s tarasem domu č.p.334 
... RMM rozhodla požádat Stavební komisi o stanovisko. 
 

5. RMM  projednala Žádost o  umístění v DPS …. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že 
v současné době není v DPS žádný volný byt. 
 

6. RMM projednala došlé žádosti o nájem KD: 
2018-09-22, Rybáři Měřín,z.s. koncert Veselá trojka, celý KD 
2018-10-27, Rybáři Měřín,z.s. Dolovná, celý KD 
2019-06-01, p…., Dolní Bory, celý KD 
2019-06-08, p. …, Velké Meziříčí, celý KD 
2018-12-21, Lisovna plastů, Velké Meziříčí, celý KD 
RMM rozhodla s nájmy souhlasit. 
 

7. Opětovné uložení základního kamene do základů Kulturního domu: 
RMM projednala materiály připravené p. Mgr. Radkou Klímovou, současnou kronikářkou a 
materiály připravené p. Mgr. Hnízdilem, dřívějším kronikářem. 
RMM rozhodla pověřit kronikářku obce přípravou obsahu schránky, která bude následně 
uložena do základu kulturního domu.  
 

8. Program k Vysazení Lípy Republiky 2018 + označení Lípy republiky 1919: 
RMM projednala a schválila navržený program. 
 

9. RMM rozhodla požádat úřad městyse Měřín o pokácení 16 ks smrků v katastru Měřín 
z důvodu napadení kůrovcem.   
 

10. RMM projednala žádost p. … o odkup pozemku v části Balinka 4. RMM rozhodla zveřejnit 
záměr prodeje pozemků. 
 

11. RMM rozhodla o udělení odměny  správci KD  za aktivní přístup a dozorování výměny 
parket a úklidu KD. Výměnu parket provedlo bezplatně PKS, a.s. v záruční době. 
 

12. RMM projednala nabídku p…. na odkup lesa p.č. 1940/2, 3210m2. Les je podle jejího 
vyjádření napadený kůrovcem a část se musí pokácet. RMM rozhodla požádat zástupce LDO 
o vyjádření. 
 



13. RMM opakovaně projednala návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů (GDPR) 
předložený XART, s.r.o. VM, jejímž předmětem je závazek XART zpracovávat pro MM osobní 
údaje, které jsou poskytnuty do MM prostřednictvím webové aplikace.  
RMM rozhodla na základě vyjádření Mgr. Luboše Klimenta, který pro městys zpracovává 
problematiku GDPR se smlouvou souhlasit a pověřila starostu jejím podpisem. 
 

14. RMM projednala nabídku firmy  Bekr na prezentaci městyse Měřín v rámci aplikace 
www.nakoleipesky.cz za cenu 14.000,-Kč plus DPH. RMM rozhodla nabídku přijmout. 
 

15. RMM jmenovala komisi pro otevírání obálek s cenovými návrhy na akci: „Přechod pro 
chodce na ulici Černická“, dne 27.9.2018 v 8:00 na radnici. 
Členové: 
Ing.Servít Jiří- starosta, předseda komise 
Ing.Jaroslav Pazdera- místostarosta 
Šárka Noehl, členka kontrolního výboru 
Náhradníci: Roman Hnízdil, Mgr.Matějíček Petr, Oulehlová Anna 
 

http://www.nakoleipesky.cz/

