
Výpís  z jednání č. 15 Rady městyse Měřína konané dne 14.09.2016 od 16.00 hodin 

(Hlasování : pro – zdržel se – proti) 

Přítomni: Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, Roman Hnízdil, Anna Oulehlová 

                Mgr. Petr Matějíček 

1.RMM odsouhlasila program jednání……………………………………………………………………. 5-0-0  
Usnesení 15 –1-16 
2. RMM projednala způsob a organizaci pronájmu Kulturního domu a výši sazeb 
pronájmu………………………………………………………………………………………………………………..5-0-0 
Usnesení 15-2-16 
3. Č.j.730/16 – RMM projednala žádost p. Ondřeje Cenka, Velké Meziříčí o odprodej 
pozemku p.č.187/39 a p.č.187/40 , 178/12 v k.ú. Měřín k výstavbě RD. RMM  rozhodla 
zveřejnit záměr prodeje části 3 o výměře 680 m2 a části p.č.187/1 o výměře 8m2 ( nové p.č. 
187/39 a 178/12) v k.ú. Měřín…………………………………………………………………………….. 5-0-0 
Usnesení 15-3-16 
4. RMM projednala a schválila změnu nájemní smlouvy s p. Ivanou Prokopovou, provozovna 
kadeřnictví v domě č.p.106, Měřín. ………………………..…………………………..……………….5-0-0 
Usnesení 15-4-16 
5. RMM projednala žádost fi. Znakom o vyjádření k uzavírce silnice III/35433 Měřín- Blízkov 
pod dálničním mostem z důvodu bourání mostu. Termín uzavírky: 18.-19.10.2016. RMM 
souhlasí s uzávěrkou a pověřila starostu dalším jednáním. ……………………………….…….5-0-0 
Usnesení 15-5-16 
6. Č.j. 727/16, RMM vzala na vědomí souhlasné stanovisko Státního pozemkového úřadu 
k trvalému záboru cca 30m2 pozemku ve vlastnictví státu na stavbu vsaků a vlastní budovy 
na akci „Přístavba, nástavba a stavební úpravy  na rozšíření kapacity Mateřské školy Měřín“  
a pověřuje starostu dalším jednáním. …………………………………………………………….……..5-0-0 
Usnesení 15-6-16 
7. Č.j. 716/16, RMM projednala žádost p. Markéty Soukupové, Zabrána č.p. 548, Měřín o 
odkoupení p.č.204/2, o výměře 69m2 na rozšíření pozemku, na kterém chce stavět RD. RMM 
rozhodla vyzvat žadatele k předložení geometrického plánu dle skutečného stavu oplocení. 
………………………………………………………………………………………………………………………………5-0-0 
Usnesení 15-7-16 
8. RMM souhlasí s nákupem medailí a poháru na akci: fotbalová sportovní soutěž – 
přípravka, v ceně 1.732,-Kč od fi. Poháry Bauer,s.r.o., Praha. ………………………….…..5-0-0 
Usnesení 15-8-16 
9. Č.j. 750/16, RMM projednala  žádost Školy umění Měřín, Náměstí 156, IČO 69648611 o 
prodloužení nájemní smlouvy na prostory v budově hasičské zbrojnice. RMM rozhodla 
zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v č.p.156 …………………………………….5-0-0 
Usnesení 15-9-16 
10. RMM schválila podání žádosti na Úřad práce na VPP s nástupem od 1.10.2016 pro 3 
pracovní místa.   ………………………………………………………………………………………………….5-0-0 
Usnesení 15-10-16 
11. Č.j.753/16 – RMM rozhodla objednat ošetření stromu – lípa ulice Jihlavská- u Petra 
Zvědělíka na základě jím předložené nabídky………………………………………………………5-0-0 
Usnesení 15-11-16 



12. Č.j.761/16 – RMM projednala podnět  Římskokatolické církve Měřín  na posouzení stavu 
lípy u kostela a pověřuje zaměstnance úřadu paní Řezníčkovou dalším jednáním s žadatelem. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..5-0-0 
Usnesení 15-12-16 
13. Č.j.754/16 – RMM schválila návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: NM -
014330039541/001 – „Měřín, úprava sítě nn, lok. Balinka II.etapa“ a pověřuje starostu 
podpisem…………………………………………………………………………………………………………..5-0-0 
Usnesení 15-13-16 
14. Č.j. 762/16 RMM vzala na vědomí žádost Radka Šoula, Hraničná 9, Janov nad Nisou o 
koupi zemědělského pozemku…………………………………………………………………………..5-0-0 
Usnesení 15-14-16 
15. RMM schválila Dodatek č.5 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 1.9.2001 mezi městysem 
Měřín a Petrem Bačákem a pověřuje starostu podpisem…………………………………….5-0-0 
Usnesení 15-15-16 
16. Č.j.755/16 –RMM vzala na vědomí informaci ČIŽP o zahájení správního řízení podle § 46 
zákona č. 500/2004 Sb. se společností AGRO-Měřín, a.s……………………………………..5-0-0 
Usnesení 15-16-16  
17. RMM schválila Dodatek číslo 4549/2014(5515) ke Smlouvě o zemědělském pachtu číslo 
2642/2014(5515) uzavřené mezi městysem Měřín a Agro-Měřín a.s. a pověřuje starostu 
podpisem……………………………………………………………………………………………………………..5-0-0 
Usnesení 15-17-16 
18. Č.j. 765/16 RMM projednala cenovou nabídku na práci TDI – úpravy zpevněných ploch u 
KD Ing. Davida Urbánka, Str. Zhoř 93 a rozhodla se nabídku přijmout…………………5-0-0 
Usnesení 15-18-16 
19. Čj. 766/16 RMM projednala nabídku Ing. Ondřeje Teplého na vypracování dokumentace 
v oblasti požární ochrany pro Kulturní dům Měřín a rozhodla nabídku přijmout………..5-0-0 
Usnesení 15-19-16 
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
      Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 
 
 


