
Výpis  z jednání č.12 Rady městyse Měřín konané dne 26.8.2020  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala žádost o vyvěšení Aukční vyhlášky obdrženou od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových o prodeji pozemku p.č.157 o výměře 113m2, k.ú. Měřín. 
Jedná se o pozemek po zbouraném domku na křižovatce Zabrána – komunikace II/602.. 
Vyvolávací cena 27.700,-Kč, 19.9.2020 od 10.00. 
RMM rozhodla předložit aukční vyhlášku na příští zasedání ZMM a doporučuje účast 
v aukci. 
 

3. RMM projednala  Záznam o kontrolních úkonech od ČIŽP o kontrole pozemku, na kterém 
se nachází skládka dřevního odpadu, která se obvykle zapaluje 30.4. (na „čarodějnice“) na 
Králově kopci. Závěr: ČIŽP požaduje mimo jiné doplnit požadované podklady a „ zabezpečit 
pozemek proti ukládání odpadů“. Konečné vyjádření sdělí po doplnění podkladů. 
RMM rozhodla předložit tuto Zprávu na ZMM a současně rozhodla přijmout nabídku ZD 
Křižanov na likvidaci dendromasy v kompostárně. Dále RMM rozhodla objednat drcení 
dendromasy odbornou firmou. Směsný odpad bude likvidován po dohodě s TS Velké 
Meziříčí. 
 

4. RMM projednala žádost fi VM Rekostav,s.r.o. o vyjádření ke stavbě přípojky NN a Návrh 
na uzavření smlouvy o VB na p.č.1193/1 pro novostavbu RD p. … na Zarybníku nad ... . 
RMM rozhodla s uzavřením smlouvy o věcném břemeni souhlasit a pověřuje starostu 
kontrolou plánovaného připojení. 
 

5. RMM projednala žádost manželů … o skácení 6 ks douglasek na ulici Blízkovská, které 
ohrožují jejich RD. 
RMM rozhodla požádat Úřad MM o skácení těchto stromů.. 
 

6. RMM projednala žádost o pronájem pozemků na Strážnici, v prostoru zahrádek, cca 580 
m2. RMM rozhodla pronajmout tento pozemek za cenu 145,-Kč/rok.    
 

7. RMM projednala a vzala na vědomí oznámení fi REMA, že je ochotna od MM odebírat 
vysloužilá zařízení prodávaná pod značkou Samsung, které odmítl odebírat současný 
sběrový podnik.  
 

8. RMM projednala návrh na uzavření smlouvy o VB pro Eon, a.s. pro vedení NN pro fi Promi 
moving, s.r.o. v prostoru na ul. Ve Vrbí. RMM rozhodla uzavřít smlouvu a pověřila starostu 
podpisem. 
 

9. RMM projednala návrh na uzavření smlouvy o VB pro Eon, a.s. pro vedení NN pro RD .. na 
ulici Černická.   
RMM rozhodla uzavřít smlouvu a pověřila starostu podpisem. 
 

10. RMM projednala žádost manželů .. o souhlas k umístění rohových kamenů na dva rohy 
domu č.p.15. Kameny tzv. odrazníky, tam kdysi byly umístěny a sloužily k zajištění 
nepoškození rohů domu žebřiňáky. RMM rozhodla souhlasit s umístěním kamenů na 
pozemku městyse Měřín parc.č. 12/4 v k.ú. Měřín. 
 



11. RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD:  

 

12. RMM projednala příkazní smlouvu s paní Tužínskou na výběrové řízení na akci Místo 
aktivního a pasivního odpočinku v Měříně – Balinka.  
Rada rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

13. RMM projednala žádost MŠ Měřín o navýšení rozpočtu na rok 2020 o 150.000,-Kč.  
RMM rozhodla postoupit žádost ZMM s doporučujícím stanoviskem. 
 

14. RMM projednala a schválila rozpočtové opatření č. 6/2020/3RM. 
 

15. RMM stanovila termín otevírání obálek na stavbu „ Hřiště ZŠ Měřín- Vybudování šaten a 
WC, oprava sportovního povrchu“ na čtvrtek 27.8.2020 v 10:00 hod. Zároveň stanovila 
komisi na otevírání obálek ve složení: Ing. Servít, Ing. Pazdera, Ing. Veselá, Dana Černá. 
 

16.RMM rozhodla schválit dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 2020/001 (přístavba MŠ). 
Dodatek se týká změny termínu dokončení díla. 
 

17. RMM rozhodla schválit dodatek č.3 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní s …, týkající se 
prodloužení termínu k uzavření řádné kupní smlouvy do 31.12.2020. 
 
 
 
 

 
 

10.4.2021 Oslava 

24.4.2021 Svatba 

8.5.2021 Svatba 

22.5.2021 Svatba 

3.7.2021 Svatba 

10.7.2021 Svatba 

24.7.2021 Svatba 

25.9.2021 Svatba 

06.9.2020 Divadelní představení Izer 

19.9.2020 Oslava  

06.3.2021 Oslava  

29.5.2021 Oslava  

28.8.2021 Svatba  


