
Zápis  z jednání č.13 Rady městyse Měřín konané dne 23.9.2020  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM vzala na vědomí dopis od fi ASEKOL o situaci se zajištěním zpětného odběru 
elektrozařízení od fi Samsung vzhledem k aktivitám fi REMA, která by chtěla tato zařízení 
odebírat. 
 

3. RMM vzala na vědomí Závěrečnou zprávu auditu stavu stromů v Měříně, které vlastní 
MM, Audit vypracovala fa SAFETREE,s.r.o, Brno na základě objednávky od MM. 
RMM rozhodla objednat odbornou firmu na posouzení a případnou realizaci nutných prací 
vyplývajících ze závěrů auditu.  
 

4. RMM projednala žádost ..o schválení odměny pro ředitelku ZŠ Mgr. Hlávkovou za 
zajištění hygienických opatření ve škole v jarní době koronavirové, za přípravu dokumentů 
k 2.části projektu Šablony 2. a za pomoc při realizaci přístavby nových učeben školy. 
RMM rozhodla odměnu schválit. 
 

5. RMM projednala Výroční zprávu o činnosti ZŠ za školní rok 2019/20. 
RMM rozhodla zprávu schválit. 
 

6. RMM projednala žádost spolku MyNe,z.s., Měřín o poskytnutí prostor parkoviště za 
kostelem na hudební festival Rozjezd fest v sobotu dne 12.6.2021.  
Festivalu by se mělo účastnit 7 kapel, zajištěn by měl být skákací hrad, toalety a 
občerstvení. Využití prostoru: 10.-14.6.2021.  
Žádají MM také o  

• zapůjčení rozvaděče na přívod el. vč napojení na el. 

• 15 ks dřevěných stánků  

• mobilního oplocení od KD 
RMM rozhodla žádost schválit. 
 

7. RMM projednala a odsouhlasila návrh Smlouvy s Eon o výkupu přebytku el. z FVE na ZŠ za 
cenu 0,5 Kč/kWh.    
 

8. RMM projednala nabídku Cityfinance na sestavení středně dobého výhledu rozpočtu 
obce s analýzou investičního úvěrového rámce za cenu 14.000 + DPH. 
RMM rozhodla přijmout.  Nabídku na investiční úvěrový rámec. 
 

9. Č.j. 663/20 RMM projednala žádost VM Rekostav o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
na přípojku NN na p.č.1218 na stavbu RD p. Markové na Zarybníku. 
RMM rozhodla smlouvu uzavřít a pověřila starostu jejím podpisem. 
 

10. RMM projednala žádost fi DEKONTA, která provádí celostátní inventarizaci 
o sdělení, zda se na území MM nachází kontaminovaná nebo potenciálně kontaminovaná 
místa. RMM pověřila místostarostu odpovědí. 
 

11. RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD:  

17.4.2021 Svatba 

16.1.2021 TJ Jiskra, Sportovní ples 



 
 
 
 
 

12. RMM projednala znění Dohody o poskytnutí příspěvku 750.000,-Kč od fi LIDL, která 
provozuje ve Stránecké Zhoři sklad.  Příspěvek bude poskytnut v rámci posilování dobrých 
vztahů s občany a místní samosprávou. Příspěvek může být použit na financování některého 
z projektů, které MM navrhne LIDLU. Příspěvek nijak nezavazuje MM k nějakým činnostem 
ve prospěch LIDL. RMM rozhodla předložit nabídku na zasedání ZMM s kladným 
stanoviskem.  
 

13. RMM vzala na vědomí výsledek aukce na pozemek č.p.157 u křižovatky II/602 a 
komunikací na Zabránu. MM pozemek získal za 75.000,-Kč. 
RMM projednala návrh Kupní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (ÚZSVM) a rozhodla předložit jej na ZMM s kladným stanoviskem. 
 

14. RMM vzala na vědomí dopis - zprávu p. starosty odeslanou ČIŽP o průběhu likvidace 
odpadů na pozemku p.č.1696, Králův kopec- čarodějnice. 
RMM rozhodla požádat o prodloužení termínu likvidace do 31.10.2020.    
 

15. RMM projednala návrh SoD mezi MM a p. Ivanou Tužinskou, Jihlava na administraci 
projektu „ Městys Měřín- Dopravní terminál“ , která zahrnuje kompletní dokumentaci a 
činnosti od vypracování zadávací dokumentace až po podání Závěrečné zprávy po skončení 
realizace. Navržená cena: : 0,5% z hodnoty díla, min 35.000,-Kč. 
RMM souhlasila s návrhem SoD a pověřila starostu podpisem SoD. 
 

16.RMM projednala nabídku p. Ing.Veselé Hany, ZR, na zajištění výběru dodavatele na 
projektovou dokumentaci na akci: “Nové kabiny a sociální zázemí víceúčelového 
sportovního areálu v Měříně“ za cenu 8.500,-Kč. 
RMM souhlasila s nabídkou a pověřila místostarostu podpisem. 
 

17.RMM pověřila p. Ing.Veselou Hanu vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby 
„Místo pasivního a aktivního odpočinku v Měříně – Balinka“ dle upravené dokumentace 
firmy DU Projekt. Výběrové řízení lze zrušit, pokud nebude obdržena slíbená dotace z MMR. 
 

18.RMM stanovila otevírání obálek na stavbu „Místo pasivního a aktivního odpočinku 
v Měříně – Balinka“ na pondělí 12.10.2020 v 10,00 hod. 
Dále stanovila komisi pro otevírání obálek ve složení Ing. Servít, Ing. Pazdera, Ing. Veselá a 
ing. Černá. 
 

13.2.2021 KČT, Sibřinky 

21.8.2021 Svatba 

30.10.2021 Oslava 

4.9.2021 Svatba 


