
 Výpis z jednání č.13 Rady městyse Měřína konané dne 30.8.2017 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 13-1-17.……………………………5-0-0 
 
2. Č.j. 701/17, RMM projednala žádost Českého svazu včelařů, z.s., Základní organizace Velké 
Meziříčí o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy o 7.000,-Kč na „Osvětovou a 
administrativní činnost, zlepšení zdravotního stavu včelstev pro rok 2017“. RMM souhlasila s 
touto žádostí a pověřila  starostu jejím podpisem.   
Usnesení 13–2-17.……………………………5-0-0 
 
3. RMM projednala nabídku p. Ing. Leoše Pohanky na vypracování kompletní projektové 
dokumentace stavby “Městys Měřín, přestupní terminál autobusové hromadné dopravy 
(AHD)“ za cenu 240.000,- + DPH (celkem 290.400,-Kč). RMM rozhodla pověřit starostu jednat 
o snížení ceny a dále rozhodla předložit tuto nabídku na jednání nejbližšího ZMM. 
Usnesení 13–3-17.……………………………5-0-0 
 
4. Č.j.539/17, RMM  vzala na vědomí info od Hasičského záchranného sboru Vysočina o 
odložení pátrání po pachateli zapálení tůjí u Zdravotního střediska dne 29.4.2017, protože 
uplynula 60 denní lhůta a nebyl zjištěn pachatel.  
Usnesení 13–4-17.……………………………5-0-0 
 
5. Č.j. 457/17, RMM  vzala na vědomí Žádost p. Holého z Českých Budějovic o pronájem plochy 
na umístění atrakcí na pouť 2018. RMM rozhodla sdělit žadateli, že na pronájem bude 
vyhlášeno výběrové řízení v průběhu jara 2018. 
Usnesení 13-5-17 .……………………………5-0-0 
 
 
6. Č.j. 693/17, projednala doručené materiály z Ministerstva vnitra ČR o povinnosti zřídit 
Pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého bude muset každá obec jmenovat od 
25.8.2018 na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU.  
RMM rozhodla oslovit MěÚ Velké Meziříčí s možností spolupráce v této věci. 
Usnesení 13-6-17.……………………………5-0-0 
 
7) Č.j. 690/17, RMM projednala Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku  Svazu vodovodů 
a kanalizací Žďársko, a.s., na investici „ Měřín-novostavba vodovodu a kanalizace Balinka III. 
etapa“ ve výši 721.857,-Kč. 
RMM rozhodla předložit  tuto Smlouvu k projednání ZMM. 
Usnesení 13-7-17. .……………………………5-0-0 
 
8) Č.j. 687/17, RMM vzala na vědomí žádost p. … o ukončení nájemního vztahu k obecnímu 
bytu v domě č.233 na ul. Družstevní ke dni 31.8.2017 a rozhodla uzavřít dohodu o ukončení 
nájmu bytu k 31.8.2017.  
Usnesení 13-8-17.……………………………5-0-0 
 



9) Č.j. 652/17, RMM vzala na vědomí žádost p. … o pronájem bytu Družstevní 233.  
Usnesení 13-09-17 
 
10) Č.j.653/17, RMM projednala žádost p. … o prošetření bezpečnosti výjezdu z ulice Ve Vrbí 
a skácení 2 ks tůjí překážejících ve výhledu. 
RMM rozhodla provést místní šetření.     
Usnesení 13-10-17.……………………………5-0-0 
 
11) Č.j. 634/17 RMM projednala žádost p. … o skácení 14 ks borovic a smrků rostoucích podél 
silnice na Blízkov z důvodu zanášení okapů a možnosti poškození fasády na jeho domě č.p...  
RMM rozhodla provést místní šetření.   
Usnesení 13-11-17.……………………………5-0-0 
 
12) RMM projednala žádosti o pronájem KD: 
2018-04-28, rodinná oslava, … 
2018-05-26, narozeniny,  … 
2018-08-18, svatba,… 
2018-09-08, rodinná oslava, … 
RMM rozhodla s žádostmi na pronájem souhlasit. 
Usnesení 13-12-17.……………………………5-0-0 
 
13) Č.j.  405/17, Chata ve vlastnictví městyse Měřína Lalůvky 
RMM provedla na minulém zasedání dne 1.8.2018 místní šetření stavu chaty ve vlastnictví 
městyse Měřín v lokalitě Lalůvky IV. na základě žádosti p. ..o pronájem této nemovitosti. Na 
základě pozvání se osobně dostavili na jednání RMM dne 30.8.2017  p…. RMM je seznámila 
s možnými podmínkami pronájmu, délkou pronájmu a rozhodla vyhlásit záměr pronájmu. 
Usnesení 13-13-17.……………………………5-0-0 
 
14) Kronikář, RMM vzala na vědomí sdělení p. .., o odstoupení z výběrového řízení na místo 
kronikáře. RMM současně rozhodla přijmout na místo kronikáře paní Mgr. Radku Klímovou od 
1.9.2017 
Usnesení 13-14-17.……………………………5-0-0 

15) Knihovník, výběr nejvhodnějšího kandidáta: 
Na základě rozhodnutí o pozvání z minulé RMM se na dnešní zasedání RMM osobně dostavila 
p. Lucie Čížková , k seznámení se s požadavky městyse Měřína na místo knihovníka. 
RMM rozhodla uzavřít dohodu o provedení práce na pozici knihovnice s p. L. Čížkovou od 
1.9.2017.  
Usnesení 13-15-17.……………………………5-0-0 
 
16) Č.j. 596/17, RMM provedla dne 1.8.2017 místní šetření na základě žádosti p. .. o povolení 
zpevnění dvou vjezdů  do své nemovitosti na ulici Černická …, Měřín, zámkovou dlažbou s 
obrubníky. 
RMM pověřila místostarostu prověřením situace na stavebním odboru MÚ Velké Meziříčí. 
Na základě obdrženého vyjádření ze stavebního odboru není potřeba žádné povolení od 
stavebního odboru VM a stačí povolení městyse Měřína provést stavbu na pozemku městyse 
Měřína, případně stanovit podmínky pro připojení vjezdů. RMM stanovuje podmínky pro 
zbudování vjezdu: 1) před započetím stavby budou vytyčeny inženýrské sítě, 2) stavba vjezdů 



bude provedena z rozebíratelné dlažby s připojením v úrovni stávající komunikace a s úpravou 
okolních pozemků na travnatý povrch. 
Usnesení 13-16-17.……………………………5-0-0 
  
17) RMM rozhodla schválit návrh Přílohy č. 1. k Smlouvě o pronájmu prostor a zařízení KD 
Měřín, Ceník za pronájem a služby, kde se podrobněji rozčleňují nájmy za jednotlivé plochy. 
Usnesení 13-17-17.……………………………5-0-0 
 
18) RMM projednala možnost, aby pořadatelé mohli používat při akcích v KD vlastní židle a 
stoly a jiný nábytek. RMM rozhodla, že pořadatelé mohou používat vlastní stoly, židle a 
nábytek. Toto musí sdělit správci předem, aby mohl správce zkontrolovat nepoškození 
nemovitosti, neotlučení rohů, škrábance na podlaze apod. při přesunu tohoto nábytku do KD 
a z KD.  Dále je pořadatel povinen vlastními silami zajistit přesun a opětovné vrácení stávajícího 
nábytku dle pokynů správce.   
Usnesení 13-18-17.……………………………5-0-0 
 
19) RMM rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 
nákladů s ní souvisejících, mezi GasNet,s.r.o. a městysem Měřín. Přeložka je vyvolaná realizací 
stavby: “Městys Měřín-dopravní terminál“.  GasNet se zavazuje, že bude na zajištění přeložky 
aktivně spolupracovat. RMM pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení 13-19-17.……………………………5-0-0 
 
20) RMM rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 
Městysem měřín a GasNet,s.r.o. na přeložku plynového vedení vyvolané realizací akce  
„Městys Měřín-dopravní terminál“. RMM pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení 12-20-17.……………………………5-0-0 
 
21) Č.j. 513/17 – RMM schválila uzavření smlouvy o pachtu části pozemku p.č. 1606/1 a části 
pozemku p.č. 1605 o výměře 1.000 m2 v k.ú. Měřín mezi městysem Měřín a paní …za cenu 
250,-Kč/rok od 1.9.2017. Pozemek se nachází na Strážnici a pachtýřka tam chová ovce. 
Usnesení 13-21-17.……………………………5-0-0 
 
22)  RMM projednala a schválila  

• Smlouvu o nájmu nemovitých věcí mezi městysem Měřín a TJ Jiskra Měřín o nájmu 
areálu fotbalového hřiště a kabin. Smlouva je uzavřená do 2026 za úhradu 2.000,-
Kč/rok. 

Usnesení 13-22-17.……………………………5-0-0 
 
23) Č.j.201/17 – RMM vzala na vědomí informace k záboru pozemků LDO v průtahu lesem 
mezi Zhoří a Stájí a materiál postupuje ZMM k projednání. 
Usnesení 13-23-17.……………………………5-0-0 
 
24) RMM schválila Rozpočtové opatření 4/2017/1RM ve výši 928.000,-Kč ze dne 30.8.2017. 
Usnesení 13-24-17 
 



25) Č.j.705/17, RMM projednala žádost fi. APULACH o prodloužení pronájmu nebytových 
prostor, ve kterých provozuje hernu, do 31.12.2018. (legisl. změny, musí investovat do SW…). 
RMM rozhodla předložit Žádost na ZMM.  
Usnesení 13-25-17……………………………..5-0-0 
 
26) Č.j. RMM rozhodla proplatit fakturu na 3.500,-Kč od p.Hany Veselé za technickou a 
poradenskou činnost při výběrovém řízení na opravu hasičského auta CAS. 
Usnesení 13-26-17……………………………..5-0-0 
 
27) RMM rozhodla uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku parc.č. 83/2 
v k.ú. Měřín mezi městysem Měřín a společností AGRO-Měřín, a.s. pro akci „Městys Měřín – 
Dopravní terminál“. 
Usnesení 13-27-17……………………………..5-0-0 
 
28) RMM projednala návrh smlouvy o datačním managementu od firmy INCIEN na projekt 
„Měřín kompostuje“ na částku celkem 30.000,-Kč. RMM rozhodla smlouvu uzavřít a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 
Usnesení 13-28-17……………………………..5-0-0 
 
29) RMM schválila odměnu paní Heleně Strnadové .. za dlouhodobou 35-letou práci 
knihovnice pro městys Měřín.  
Usnesení 13-29-17……………………………..5-0-0 
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


