
Výpis z jednání č. 13 Rady městyse Měřína konané dne 7.11.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 
2. RMM rozhodla souhlasit s uzavírkou silnice na základě podávané žádosti o povolení 
uzavírky silnice, zvláštního užívání silnice II/349 a žádosti o stanovení přechodného 
dopravního značení v rámci uzavírky silnice a vyznačení objízdné trasy u příležitosti konání 
vánočních trhů dne 2.12.2018. 
 
3.RMM projednala žádost … o opravu plotu mezi jeho pozemkem a p.č.476 ve vlastnictví 
městyse Měřín. RMM rozhodla provést místní šetření.  
 
4. RMM projednala a schválila připomínky městyse Měřín ke Smlouvě o budoucí smlouvě o 
zřízení VB- s umístěním distribučního zařízení na příp.NN, p.č.3146/1, …, schválila tuto 
smlouvu a pověřila starostu jejím podpisem 
 
5. RMM projednala došlé žádosti o nájem KD: 

Objednávky KD :  

26.12.2018 Rybáři Měřín - Štěpánská zábava 

29.12.2018 SDH Měřín - Předsilvestrovská 
zábava 

19.1.2019 Farní ples 

26.01.2019 SDH Měřín - Hasičský ples 

26.03.2019 školení -  

24.05.2019 oslava - .. Měřín 

27.04.2019 KČT Měřín - tan.zábava 

15.06.2019 svatba, ..Olší n.O. 

29.06.2019 svatba - ..V.Meziříčí 

03.08.2019 Svatba - ..Měřín 

10.08.2018 svatba - ..Vel.Meziříčí 

07.09.2019 svatba - ..Měřín 

28.09.2019 svatba - .. V.Meziříčí 

05.10.2019 oslava - .. Měřín 
 

RMM rozhodla s nájmy souhlasit. 
 

6. RMM projednala žádost o dotaci na vydání knihy Kostel sv. Jana Křtitele a jeho duchovní. 
RMM rozhodla postoupit žádost ZMM. 
 

7. RMM projednala a schválila  Smlouvu o dílo na zpracování studie proveditelnosti na akci: 
„Přístavba, nástavba a stavební úpravy pro rozšíření kapacity MŠ Měřín“ pro podání žádosti 
o dotaci předloženou Markétou-Klárou Tužinskou za cenu 40.000,-Kč. 
RMM rozhodla pověřit starostu podpisem smlouvy. 
 

8. RMM  projednala Protokol z jednání hodnotící komise  na akci: „PŘECHOD PRO CHODCE 
PŘES KRAJSKOU KOMUNIKACI II/348 V MĚŘÍNĚ“. Nejnižší nabídka činila 762.421,-Kč vč. DPH 



a podala ji firma Stylstav s.r.o., Křižanov. RMM rozhodla předložit smlouvu ke schválení na 
nejbližší zasedání ZMM.  
 

9. RMM projednala žádost o pronájem bytu v DPS: 

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

10. RMM projednala žádost ŠUM Měřín o souhlas s podnájmem nebytových prostor  ŠUM 
Měřín v hasičské zbrojnici za účelem výuky cizích jazyků obyvatel Měřína a okolí. RMM 
rozhodla s podnájmem souhlasit. 
 

11. RMM projednala a schválila Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací s Úřadem práce České republiky na dva pracovní úvazky od 1.10.2018 do 
28.2. 2019. Jeden prac. úvazek je na 40 hod, druhý prac. úvazek je na 25 hod/ týden. 
RMM pověřuje starostu podpisem dohody. 
 

12. RMM schválila odměnu pro ředitelku ZŠ Mgr.Ivetu Hlávkovou v navržené výši. 
 

13. RMM schválila členy inventarizační a likvidační komise na období 2018–2022 ve složení : 
Předseda : Mgr. Hana Pacalová, členové : Ing. Jiří Servít, Anna Oulehlová, Roman Hnízdil a 
Radislav Rozmarin. 
 

14. RMM schválila změnu Smlouvy o zajištění výkonu koordinátora BOZP na městys Měřín 
3/35/18 ( Měřín – chodník Zabrána) z ceny 2 tis.Kč na 7.500,- Kč a pověřila starostu podpisem 
smlouvy. 
 
15. RMM schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2018/1 mezi městysem Měřín a 
Zahradnickými úpravami s.r.o., Brno. 
 


