
Výpis z jednání č.11 Rady městyse Měřína konané dne 1.8.2017 od 16.00 hodin 

(Hlasování: pro – zdržel se – proti) 

Přítomni: Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, Roman Hnízdil, Mgr. Petr Matějíček, Anna Oulehlová   

1.RMM odsouhlasila program jednání   
Usnesení 11-1-17.……………………………5-0-0 
 
2. Č.j. 405/17, RMM provedla místní šetření stavu chaty ve vlastnictví městyse Měřín 
v lokalitě Lalůvky IV. na základě žádosti p. … o pronájem této nemovitosti. 
RMM rozhodla pozvat žadatele na další zasedání RMM na jednání o nájemní smlouvě.  
Usnesení 11–2-17.……………………………5-0-0 
 
3. Č.j. 513/17, RMM provedla místní šetření  na základě žádosti o pronájem části pozemku 
p.č.1606/1a/1605 o výměře cca 100m2 na bývalých zahrádkách na Strážnici, kterou 
předložila p. …. RMM místním šetřením zjistila, že oplocený pozemek má rozlohu cca 1000 
m2 (podle měření v CUZK).  RMM rozhodla na základě zjištění místního šetření vyvěsit nový 
záměr pronájmu výše uvedených pozemků. 
Usnesení 11–3-17.……………………………5-0-0 
 
4. Č.j.539/17, RMM provedla místní šetření na základě žádosti Základní organizace českého 
svazu chovatelů Měřín (ZO ČSCH Měřín) o zřízení druhého trvalého vjezdu na pozemek 
1219/1 v k.ú.Měřín a to z veřejné plochy, na které se konají poutě. RMM rozhodla nepovolit 
zřízení požadovaného druhého trvalého vjezdu, ale povolit zřízení pouze dočasného vjezdu 
po dobu plánované opravy tarasu a požádat ČSCH o návrh termínu plánovaných stavebních 
prací.   
Usnesení 11–4-17.……………………………5-0-0 
 
5. Č.j. 457/17, RMM provedla místní šetření na základě žádosti o odkoupení pozemku 
předloženou …, na část pozemku p.č.187/31  o velikosti cca 25 m2. RMM zjistila, že prodej 
pozemku nemá žádný negativní vliv na okolí a sousedy a rozhodla připravit zveřejnění 
záměru prodeje části pozemku po dodání geometrického zaměření. 
Usnesení 11-5-17.……………………………5-0-0  
 
6. RMM posoudila obdržené přihlášky do výběrového řízení na místo kronikáře, termín 
přihlášek do 20.7.2017. 
RMM rozhodla pověřit místostarostu pozváním uchazeček na příští RMM.  
Usnesení 11-6-17.……………………………5-0-0 
 
7) RMM posoudila obdržené přihlášky na místo knihovníka v místní knihovně, termín 
přihlášek do 20.7.2017 : 
 
RMM rozhodla vybrat jako nejvhodnější uchazečku paní Lucii Čížkovou a pozvat ji na příští 
jednání RMM. 
Usnesení 11-7-175. .……………………………5-0-0 
 
8) Č.j. 599/17, RMM projednala žádost … o pronájem obecního bytu Družstevní 233, Měřín. 
RMM rozhodla sdělit žadateli, že byt je v současnosti pronajat. 



Usnesení 11-8-17.……………………………5-0-0 
 
9) Č.j. 596/17, RMM provedla místní šetření na základě žádosti  p… o povolení zpevnění 
vjezdů 2 do své nemovitosti na ulici Černická .., Měřín zámkovou dlažbou s obrubníky. 
RMM pověřila místostarostu prověřením situace na stavebním odboru MÚ Velké Meziříčí. 
Usnesení 11-09-17.……………………………5-0-0 
 
10) Č.j. 600/17, RMM projednala žádost Rybáři Měřín,z.s. o povolení výjimky z pronájmu 
rybníka Nový na každoroční freedrové závody krajské ligy dne 22.-24.9. Podnájemcem bude 
FEEDER CLUB, Třebíč. RMM rozhodla s podnájmem souhlasit. 
Usnesení 11-10-17.……………………………5-0-0 
 
11) RMM projednala žádosti o pronájem KD: 
2017-08-18, narozeniny,  
2017-09-22, koncert skupiny Jelen,  
2017-11-18, Slavnosti vína, Svatomartinská husa, 
2017-10-21, svatba, 
2017-12-08, 2018-12-7 - firemní večírek, 
2017-12-21, firemní večírek,  
2017-12-14, Vánoční besídka, 
2018-05-19 rodinná oslava 
2018-09-01 svatba 
RMM rozhodla s žádostmi na pronájem souhlasit. 
Usnesení 11-11-17.……………………………5-0-0 
 
12) Č.j. 609/17 RMM projednala žádost firmy ELprojekty, s.r.o. o vyjádření k projektové 
dokumentaci „Měřín propoj VN189 TS Škola-Jednota“.  
RMM rozhodla sdělit žadateli, že s projektovou dokumentací na tuto akci souhlasí. 
Usnesení 11-12-17.……………………………5-0-0 
 
13) Č.J. 610/17 RMM projednala návrh na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení s firmou E.ON Distribuce, a.s.  
RMM rozhodla s navrženou smlouvou souhlasit a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Usnesení 11-13-17.……………………………5-0-0 
 
14) RMM posoudila došlé nabídky  jako Hodnotící komise výběrového řízení na Opravu CAS 

pro SHD Měřín  na základě vyhlášeného zadávacího řízení malého rozsahu (viz příloha)  

Hodnotící komise konstatovala, že nabídka  uchazeče č. 1 - STS Prachatice, a.s., , naplňuje 

požadavky zadavatele. Celková nabídková cena  tohoto uchazeče je 546 164,00 Kč vč. DPH a 

je pro zadavatele přijatelná. Tato nabídka může být proto prohlášena za vítěznou nabídku. 

RMM pověřila starostu objednáním opravy vozidla CAS 25 u STS Prachatice, a.s. 
Usnesení 11-14-17.……………………………5-0-0 
 
15) RMM rozhodla požádat úřad městyse o povolení skácení stromu č. 17 dle projektové 
dokumentace na III. etapu revitalizace zeleně . 
Usnesení 11-15-17.……………………………5-0-0 



 
16) RMM rozhodla požádat úřad městyse o povolení skácení cca 41 stromů v lokalitě ‚Nový 
hřbitov“ pro projektovou dokumentaci na III. etapu revitalizace zeleně . 
Usnesení 11-16-17.……………………………5-0-0 
 
17) RMM jmenovala komisi na otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci : „ Měřín 
kompostuje“ ve složení : 
Ing.Jiří Servít, JUDr.Karel Dvořák, A.A.Hnízdilová, náhradníci : Mgr.P.Matějíček, Roman 
Hnízdil, A.Oulehlová.  
Otevírání obálek se uskuteční 22.8.2017 v 10.00 hodin.  
Pověřuje starostu oslovením tří firem k výběrovému řízení:  
JRK Bio WASTE Management s.r.o., Praha 4 
MEVA-TEC s.r.o., Roudnice nad Labem 
Ondřej Štěpančík, Částkov, Bílovice 
Usnesení 11-17-17.……………………………5-0-0 
 
18) RMM  schválila příkazní smlouvu č.15/2017 s Ing. Hanou Veselou na zpracování a 
vyhodnocení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Měřín kompostuje“ 
ve výši 20000,-Kč. 
 
Usnesení 11-18-17.……………………………5-0-0 
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


