
Výpis z jednání č. 12 Rady městyse Měřína konané dne 26.9.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM schválila rozpočtové opatření 6/2018/2RM ve výši 87.589,50 Kč. 
 

3. RMM projednala pozvánku na VH  České spořitelny a.s. dne 3.11.2018, na které se bude 
projednávat bod o nuceném převodu akcií minoritních akcionářů hlavnímu akcionáři, který 
vlastní více než 99% akcií. Cena jedné akcie byla vyčíslena firmou KPMG, a.s. na 1.328,- Kč. 
MM vlastní 1.500 akcií, tzn. že MM by měl obdržet 1.992.000,-Kč. 
RMM rozhodla nezúčastnit se VH. 
 

4. RMM projednala žádosti o pronájem bytu v DPS: 

• Manželé ………Frankův Zhořec 

• p. ……… Měřín. 
RMM rozhodla sdělit žadatelům, že v současné době není žádný byt volný. 
 

5. RMM  schválila nový ceník pronájmu KD platný od 1.1.2019. 
 

6. RMM projednala a vzala na vědomí dopis z Kraje Vysočina o změně dopravní obslužnosti 
na rok 2019. Měřína se týká linka Jihlava–Brno, kde byly nově zavedeny dva spoje. 
 

7. RMM projednala a schválila Výroční zprávu Základní školy Měřín za školní rok 2017/18. 
 

8. RMM projednala žádost …. o prodloužení nájmu obecní chaty v Lalůvkách, VM. 
RMM rozhodla sdělit žadatelům, aby si podali novou žádost, až bude zvolena nová RMM 
vzešlá z následujících voleb. 
 

9. RMM projednala žádost p. … o prodej pozemku 1069/10. 
RMM rozhodla předložit tuto žádost ZMM 
 

10. RMM projednala zápis stavební komise o místním šetření na základě Upozornění na styk 
sloupu elektrického vedení s tarasem domu č.p.334 p… . 
RMM pověřila starostu doplněním materiálů pro stavební komisi. 
 

11.RMM projednala a schválila  Smlouvy o dílo na akci: „Městys Měřín, Pustina-chodník podél 
silniceIII/3491,úprava zastávky HD na silnici II/602“RMM“ předložené: 

• Ing.Tužínská Ivana – Žádost o dotaci do IROP, cena podle rozsahu práce, 
od 30.000 do cca 100.000,-Kč 

• Markéta-Klára Tužinská- Stude proveditelnosti, cena 30.000,-Kč . 
 

12. RMM projednala žádost Krajského úřadu Vysočina o vyjádření k žádosti o prodej části 
pozemku p.č. 1072/2 p……… . RMM rozhodla předložit žádost ZMM. 
 

13. RMM projednala žádosti o pronájem KD: 

• 2018-10-15, ZŠ Měřín, přednáška 

• 2018-11-02 + 2018-11-3 + 2018-11-4, Divochot,z.s. Měřín, ochot.divadlo 

• 2018-11-17, p. …, VM, svatba 

• 2019-01-12, Sportovní ples TJ Jiskra 

• 2019-01-31, p. …, Měřín, školení 



• 2019-02-02, p. Viktor Kundela, Stand Up Comedy, Na Stojáka, div.představení 

• 2018-02-22, Šibřinky, KČT Měřín 

• 2019-03-02, p. …, Radostín, rodinná oslava 

• 2019-07-06, p. …, Mostiště, svatba 

• 2019-07-20, p. …, Měřín, narozeniny.  

• 2019-08-24, p., Měřín, rodinná oslava 

• 2019-01-12, ples – TJ Jiskra 

• 2019-03-16, p. …… Měřín, oslava,  

• 2019-02-22, šibřinky Turisté Měřín 
RMM rozhodla s nájmy souhlasit. 
 

14. RMM projednala  návrh na uzavření smlouvy mezi EOn Distribuce a.s. a MM  
o věcném břemeni na položení kabelové přípojky NN na p.č. 485 v k.ú. Měřín, p. … . 
RMM rozhodla s VB souhlasit a pověřila starostu podpisem Smlouvy. 
 

15. RMM projednala cenovou nabídku p. Vacka z fi STROM-SPECI, s.r.o. Polná, na pokácení 3 
smrků v centru městečka + frézování 47 pařezů a povrchových kořenů za cenu 
48.090 + DPH. RMM rozhodla souhlasit s nabídkou. 
 

16. RMM projednala žádost p…. o koupi pozemku p.č. 187/57 a p.č. 187/58, na které byl 
zveřejněn záměr prodeje. RMM rozhodla předložit tuto žádost ZMM. 
 

17. RMM projednala žádost p. … o ukončení nájemní smlouvy  na byt v obecním úřadě 
z důvodu změny bydliště. RMM rozhodla souhlasit s ukončením nájmu k 30.9.2018. 
 

18. RMM projednala žádost p. .. o pronájem bytu po p. … od 1.10.2018. RMM souhlasila 
s pronájmem na dobu určitou 6 měsíců.  
 
 


