
Výpis  z jednání č.14 Rady městyse Měřín konané dne 21.10.2020  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala Žádost kulturní komise MM o zajištění uzávěrky komunikace mezi 
parkovištěm na náměstí a parkovištěm pod kostelem na ulici Otínská po dobu pořádání 
Vánočních řemeslných trhů dne 6.12.2020 od 12:00 do 20:00 hod. 
RMM rozhodla požádat Úřad o zajištění uzavírky na Odboru dopravy VM.  

3. RMM projednala protokol o hodnocení nabídek na akci  Místo aktivního a pasivního 
odpočinku v Měříně – Balinka a na základě doporučení hodnoticí komise schvaluje výběr 
nabídky uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou  3.437.500,-Kč bez DPH - fy. Stylstav s.r.o. 
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy a jejím zasláním na MMR s žádostí o registraci a 
potvrzení dotace. 

4. RMM schválila dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.17/2018 s firmou CONTENT, s.r.o. ohledně 
změny druhu materiálu a prováděných prací na Balince IV. etapě. Cena díla zůstává 
nezměněna. 
 
5. RMM vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Hřiště ZŠ Měřín – 
Vybudování šaten a WC, oprava sportovního povrchu ve výši 1,918 mil. Kč. Stavba musí být 
dokončena do 31.8.2021. 
 
6. RMM schválila dodatek č.3 ke smlouvě o dílo 191123043  s firmou COLAS CZ, a.s. na 
vícepráce na ulici Zabrána v hodnotě 107.660,87 Kč bez DPH. 
 
7. RMM projednala nabídku Cityfinance na sestavení středně dobého výhledu rozpočtu 
obce s analýzou investičního úvěrového rámce za cenu 30.000,-Kč + DPH. 
RMM rozhodla přijmout.  Nabídku na investiční úvěrový rámec. 
 
8. RMM schválila rozpočtové opatření 8/2020/4RM 
 
9. RMM vzala na vědomí oznámení o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním 
dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina. Od 1.1.2021 Kraj Vysočina přebírá pod svoji 
objednávku spoj linky 760421/6. Nepřebírá linky 760420/8,9,12 a 760422/3. 
 
10. RMM vzala na vědomí usnesení Krajského soudu v Brně o jmenování opatrovníka pana 
…. Opatrovníkem je jmenováno město Velké Meziříčí. 
 
11. RMM  vzala na vědomí zápis z členské schůze LDO Měřín konané 1.10.2020. 
 
12. Na základě rozhodnutí ZMM o zrušení stavby hřiště na Balince je po vzájemné dohodě 
mezi městysem a paní Tužínskou zrušena příkazní smlouva na administraci výběrového 
řízení stavby. 
 



13.  RMM rozhodla přijmout nabídku od pana Kujala na výstavbu kontejnerového stání 
v místní části Pustina, která je podpořena dotací z Fondu Vysočiny v programu „Obnova 
venkova Vysočiny 2020 částkou 127.000,-Kč se spoluúčastí obce minimálně 50%. Stavba 
musí být dokončena nejpozději do 31.12.2020. 
 
14. RMM podala žádost o prodloužení doby realizace projektu „Sběrné místo Balinka“ 
z dotačního titulu Odpady a ekologická výchova 2020 z Fondu Vysočiny z důvodu nařízené 
karantény pracovníků zhotovitelské firmy. 
 
15. RMM požádala firmu Stylstav Křižanov o nabídku na  instalaci předřazené ochranné sítě 
na toku u mateřské školy k zabránění ucpání potrubí. 
 
16. RMM projednala  žádost o podporu BABY Boxu ve Žďáře nad Sázavou. RM rozhodla 
příspěvek neposkytnout. 
 
17. RMM vzala na vědomí Návrh na pořízení změny ÚP Měřín podaný p. ... Návrh bude 
předán příslušnému odboru města Velkého Meziříčí. 
 
18. RMM odsouhlasila dohodu mezi městysem Měřína a společností AGRO-Měřín, a.s. o 
zvýšení pachtovného za období roku 2020 o částku 1.000,-Kč za každý 1 ha 
propachtovaných pozemků, tedy částku 48.317,-Kč a pověřuje starostu podpisem. 
 
19. RMM vzala na vědomí Protokol o kontrole České inspekce životního prostředí OL 
Havlíčkův Brod a prodloužení lhůty pro předložení dokladů o odstranění odpadů. Dále 
pokračujeme v úpravách pozemku p.č. 1696 v. k.ú. Měřín. Bohužel vzhledem k stávající 
situaci coronaviru nelze připravenou štěpku převést do kompostárny Křižanov z důvodu 
absence dopravy. Objednávka nadále trvá.  V současné době probíhá odvoz stavební suti na 
drtičku fy. Gremis VM a konečná úprava pozemku. Poté dojde k zabezpečení páskou. Osev 
proběhne na jaře roku 2021. 
 
18. RMM projednala dotaz p. ….na parkování před domem č.p. 360 na ulici Družstevní. 
RMM rozhodla provést místní šetření. 
 
19. RMM rozhodla přijmout nabídku firmy EKOIMPEX Vysočina nákup a vysázení 15 stromů 
na ulici Blízkovská za cenu 59361,90 Kč. 
 
- 
 
 
 


