
Výpis z jednání č.14 Rady městyse Měřína konané dne 20.9.2017 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 14-1-17.…………………………5-0-0 
 
2. Č.j. 634/17 RMM provedla místní šetření  na základě žádosti p. … o skácení 14 ks borovic a 
smrku rostoucích podél silnice na Blízkov z důvodu zanášení okapů a možnosti poškození 
fasády na jeho domě č.p. 602. Dále rada provedla místní šetření před domem č.p. 386 na ulici 
Družstevní. RM rozhodla požádat úřad městyse o skácení 14 ks borovic a smrku na ulici 
Blízkovská a skácení 1 ks uschlé břízy a 1 smrku na ulici Družstevní. 
Usnesení 14–2-17.……………………………5-0-0 
 
3. Č.j. 653/17, RMM provedla místní šetření na základě žádosti p. … o prošetření bezpečnosti 
výjezdu z ulice Ve Vrbí a o skácení 2 ks tůjí překážejících ve výhledu směrem k Otínu. 
RMM rozhodla pověřit starostu a místostarostu jednáním s vlastníky tůjí. 
Usnesení 14–3-17.……………………………5-0-0 
 
4. Č.j. 734/17, RMM  provedla místní šetření na základě žádosti …, o úpravu obecní cesty a 
zatrubnění vodoteče za jejich zahradou směrem ke starému hřbitovu tak, aby ji mohli kromě 
jiných vlastníků sousedních nemovitostí užívat i oni.   
RMM rozhodla povolit žadatelům zřízení vstupu z pozemku ve vlastnictví žadatelů parc.č. 
831/2 na pozemek ve vlastnictví MM parc.č. 753 za podmínky zachování stávajících 
odtokových poměrů.  
Usnesení 14–4-17.…………………………5-0-0 
 
5. Č.j 761/17, RMM projednala návrh Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací mezi Městysem Měřín a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,  
o zajištění překládky 7 ks metalických kabelů v prostoru budoucího autobusového terminálu 
na Náměstí v Měříně za cenu 120.782,-Kč.  
RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení 14-5-17 .…………………………5-0-0 
 
6. Č.j. 762/17, RMM projednala nabídku fi Zlatuška ARCH, Jaroměřice nad Rokytnou  na 
vypracování návrhu pozemkových úprav pro výstavbu rodinných domů za cenu 20.570,-Kč 
s DPH. 
RMM rozhodla nabídku přijmout. 
Usnesení 14-6-17.…………………………… 5-0-0 
 
7) Č.j. 759/17, RMM rozhodla přijmout nabídku fi AGADOS na 19.977,-Kč vč. DPH za nákup 
přívěsného vozíku za auto na přepravu. 
Usnesení 14-7-17. .…………………………… 5-0-0 
 
8) Č.j. 756/17, RMM vzala na vědomí pozvánku na závěrečné jednání o komplexních 
pozemkových úpravách v k.ú. Otín u Měřína na dne 11.10.2017.  
Usnesení 14-8-17.…………………………… 5-0-0 



 
9) Č.j. 747/17, RMM rozhodla poskytnout v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, informace firmě CODES CZ, s.r.o. Trutnov o stavu možného zajištění 
sociálního bydlení v Měříně.  
Usnesení 14-09-17……………………………5-0-0 
 
10) RMM schválila aktualizovaný Knihovní řád a Provozní řád veřejného internetu, knihovny 
Městyse Měřína.    
Usnesení 14-10-17.…………………………… 5-0-0 
 
11) RMM  projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti ZŠ Měřín za školní rok 2016/2017. 
Usnesení 14-11-17.…………………………… 5-0-0 
 
12) RMM projednala žádosti o pronájem KD: 
2017-09-30, koncert Veselá trojka, Šlágr, pořadatel Rybáři Měřín, z.s. 
2018-04-21, Bleší trh, … 
2018-06-09, svatba, … 
2018-08-25, svatba, … 
RMM rozhodla s žádostmi na pronájem souhlasit. 
Usnesení 14-12-17.…………………………… 5-0-0 
 
13) KD: RMM schválila předloženou změnu změnu nájemní smlouvy na KD s tím, že pořadatelé 
musí postavit mobilní plot na každou akci, která se koná v KD s výjimkou výstav a přednášek.  
RMM uložila místostarostovi připravit se správcem KD technické podmínky pro velmi 
jednoduché postavení plotu. 
Usnesení14-13-17………………………………5-0-0.. 
 
14) RMM rozhodla o novém nájemci tzv. “doktorského bytu“, bytová jednotka č. 233/4, 
nacházející se v č.p. 233, ul. Družstevní.  RMM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s p… s tím, 
že tento byt je vyčleněn pro potřeby lékařů (příp. jeho personálu) . V případě, že některý 
z nich projeví o tento byt zájem, nájemce obdrží 3-měsíční výpověď. 
Nájemce uhradí peněžitou jistotu vy výši trojnásobku měsíčního nájemného. 
Usnesení 14-14-17.…………………………… 5-0-0 

15) Č.j. 767/17 RMM schválila žádost Kolpingovy rodiny Měřín o bezplatné užití náměstí pro 
akci „Pohádkový les 2017“. 
Usnesení 14-15-17.…………………………… 5-0-0 
 
16) RMM rozhodla objednat pohřební věnec na pohřeb Mons. Františka Hrůzy. 
Usnesení 14-16-17.…………………………… 5-0-0 
  
Zapsal: Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


