
Výpis z  jednání č.15 Rady městyse Měřín konané dne 11.11.2020 
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 
2. RMM rozhodla, že vzhledem k epidemii Covid 19 nebude městys Měřín v letošním roce pořádat Vánoční 
řemeslné trhy, které byly naplánované na 6.12.2020, ani shromáždění s kulturním programem ke 
slavnostnímu rozsvěcení vánočních stromečků.  Vánoční stromky budou rozsvěceny. 
 
3. RMM projednala protokol z jednání hodnotící komise na nabídku na zhotovení projektové dokumentace 
na akci „Výstavba šaten a sociálního zázemí pro víceúčelový areál Měřín“. Nejnižší nabídkovou cenu podala 
firma Ing. Milan Pelikán, Žďár nad Sázavou za 471.900,-Kč vč DPH.  
RMM rozhodla předložit tuto nabídku na jednání ZMM s kladným stanoviskem. 
 
4. RMM projednala návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni s Eon distribuce, a.s. na uložení kabelů 
nízkého napětí v areálu Mateřské školy v souvislosti s její přístavbou. RMM pověřila starostu podpisem 
smlouvy. 
 
5. RMM projednala žádost p…. o prodloužení nájemní smlouvy na byt v 2 NP na radnici za stejných 
podmínek jako původní nájem, který byl uzavřen do 31.12.2020.  
RMM rozhodla nájem prodloužit do 31.12.2021. 
 
6. RMM projednala tři návrhy Smluv o dílo s fi Ivana Tužinská,s.r.o. Jihlava v souvislosti se změnou subjektu 
dodavatele na společnost s ručením omezeným. Jedná se o tyto 3 smlouvy: 
a) Administrace projektu „ Stavební úpravy ZŠ Měřín“za cenu 1,05 % z hodnoty uznatelných nákladů  
 cca 21,6 mil Kč vč. podání závěrečné zprávy k projektu. 
b) Administrace projektu „Technická infrastruktura 7TI Měřín“ za cenu 33.600,-Kč. vč. podání závěrečné 
zprávy k projektu. 
c) Administrace projektu „ Obec Měřín, stavební úpravy chodníku podél silnice II/602 a III/35433“ za cenu 
3% z uznatelných nákladů. vč. podání závěrečné zprávy k projektu. 
RMM rozhodla návrhy přijmout. 
 
7. RMM projednala nabídku p. Hynek Seiner Pardubice na vypracování auditu bezpečnosti pozemní 
komunikace – chodník Brněnské, který je nutný předložit k žádosti o dotaci.  Nabídka 20.000,-Kč + DPH. 
RMM rozhodla nabídku přijmout.   
 
8. RMM projednala návrh Smlouvy  o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene  na uložení přeložky VN 
a NN na pozemcích LDO Měřín v k.ú.Arnolec.  RMM návrh schválila a pověřila starostu podpisem.   
 
9.RMM vzala na vědomí žádost p. …. o přijetí do zaměstnání. 
 
10. RMM projednala Smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  
o bezúplatném převodu pozemku 384/2, na ul. Černická (vedle Vondráčkových) do majetku MM. 
RMM rozhodla předložit smlouvu ke schválení na ZMM. 
 
11. RMM projednala žádost o p. …. na koupi části obecní cesty v k.ú. Geršov, která je ve vlastnictví MM. 
RMM rozhodla předložit žádost na ZMM s negativním stanoviskem.  
 
12. RMM projednala žádost o dar na uspořádání představení Vivaldiho opery na zámku v Brtnici v červnu 
2021. RMM vzala s ohledem na současnou epidemickou situaci žádost na vědomí.  
 
13.  RMM pověřila starostu účastí na výběrové komisi na SVK Žďársko dne 12.11.2020 na stavbu Kanalizace 
a vodovod, Zarybník II. Etapa. 



14. RMM projednala žádost p. Běhalové Marie  o prominutí nájemného za pronajaté prostory v KD na 
provozování hostince “Pekelný šenk“ po dobu kdy nebude moci z rozhodnutí vlády provozovat hostinec. 
RMM rozhodla nájemné nepromíjet. 
 
15. RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD:  

 
 
 
 

16. RMM projednala cenovou nabídku firmy Colas CZ a.s. na stavbu: Městys Měřín, stavební úpravy 
chodníku podél silnice III/35433 a II/602 ze dne 10.11.2020. 
RMM rozhodla předložit nabídku na jednání ZMM.  
 
17. RMM projednala sdělení KÚ kraje Vysočina, odbor dopravy ohledně poskytnutí příspěvku v souvislosti 
se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina. RMM vzala sdělení na vědomí. 
 
18. RMM vzala na vědomí zápis ze zasedání krizového štábu městyse ze dne 6.11.2020. 
 
19. RMM projednala žádost o prošetření ukládání materiálu na cizím pozemku. 
RMM rozhodla provést místní šetření. 
 
20. Rada městyse Měřín schválila podání žádosti o dotaci z programu 117D8210 – Program obnovy a 
rozvoje venkova na rok 2021 na akci: „ Víceúčelové hřiště Pustina“.  

 
21. Rada městyse Měřín schválila nákup publikace „Historické fotografie Měřína“ od autora Jiřího Tomana 
v počtu 30 ks za účelem reprezentace obce. 

 
22. Rada městyse Měřín schválila podání žádosti o dotaci na akci „Městys Měřín – obnova parkovací a 
odstavné plochy“  z Ministerstva pro místní rozvoj, dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova, podprogramu DT 117d8210C na ulici Otínské. 
Usnesení 15-22-20 
 
23. Rada městyse Měřín schválila podání žádosti o dotaci na akci „Městys Měřín – stavební úpravy 
chodníku a křížení silnic II/602 a III/35433. 

 

24. Rada městyse Měřín schválila podání žádosti o dotaci z programu 117D8210 – Program obnovy a 
rozvoje venkova na rok 2021 na akci: „Měřín ul. Černická – obnova místních komunikací“. 

 

 
 
 

27.2. 2021, bez Covid omez Svatba  

11.9.2021 náhrad.termín Svatba  

  


