
Výpis  z jednání č. 16 Rady městyse Měřína konané dne 29.9.2016 od 16.00 hodin 

(Hlasování: pro – zdržel se – proti) 

Přítomni: Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, Roman Hnízdil, Mgr. Petr Matějíček 

Omluven: Anna Oulehlová 

1.RMM odsouhlasila program jednání  
Usnesení 16 –1-16.……………………………4-0-0 
 
2. RMM projednala a schválila Smlouvu o nájmu, přílohy a další dokumenty k organizaci 
nájmu a podmínek provozování Kulturního domu Měřín.  
Usnesení 16-2-16.…………………………….4-0-0 
 

3. RMM projednala a schválila nabídku Kolpingovy rodiny Měřín na prodej 5 ks prodejních 

stánků, které byly použity při adventních nedělích v roce 2015 za cenu 16.607,-Kč.    
Dále RMM rozhodla objednat dalších 10 ks stejných stánků. 
Usnesení 16-3-16 ……….…………………….4-0-0 
 
4. RMM projednala a vzala na vědomí Dodatek č.1 Smlouvy o uložení věci mezi Hasičským 
záchranným sborem Kraje Vysočina a městysem Měřín, kterým se rozšiřuje majetek dočasně 
a bezplatně uložený  u SDH Měřín. 
Usnesení 16-4-16…………..………………….4-0-0 
 
5. RMM schválila smlouvu o bezplatné výpůjčce movitého majetku mezi Hasičským 
záchranným sborem Kraje Vysočina a Městysem Měřín v hodnotě 174 074,04 Kč pro SDH 
Měřín. 
Usnesení 16-5-16………………………………4-0-0 
 
6. Č.j. 793/16, RMM schválila Smlouvu o partnerství mezi Krajem Vysočina a ZŠ Měřín  o 
projektu Potravinové pomoci dětem v Kraji Vysočina 
Usnesení 16-6-16.…………………………….4-0-0 
 
7. RMM projednala a schválila návrh Smlouvy o podmínkách napojení mezi RWE GasNet,a.s. 
a Městysem Měřín na zasíťování pozemků na výstavbu RD na akci Balinka III a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.  
Usnesení 16-7-16.……………………………4-0-0 
 
8. Č.j.768/16 RMM projednala a vzala na vědomí dopis od České spořitelny s vysvětlením 
k ukončení provozu pobočky v Měříně.  
Usnesení 16-8-16.……………………………4-0-0 
 
9. Č.j. MM 783/16 a MM 804/16, RMM projednala žádost  dopravce TRADO-BUS a dopravce 
Karel Mudroch o udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy a rozhodla 
s udělením licence souhlasit 
Usnesení 16-9-16.……………………………4-0-0 
 



10. Č.j. MM 781/16, RMM vzala na vědomí dopis z ministerstva vnitra o posouzení 
zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 a 2/2016 městyse Měřín s výsledkem: 
„Vyhlášky nebyly shledány v rozporu se zákonem“.          
Usnesení 16-10-16.…………………………4-0-0 
 
11. Č.j. MM 794/16, RMM projednala nabídku pana Ing. Petra Martínka a pana Jiřího 
Rozsypálka na provedení biologického a arboristického hodnocení stromů v lokalitách Starý 
hřbitov, Nový hřbitov a U kostela za celkovou cenu 34.300,Kč a rozhodla nabídku přijmout.          
Usnesení 16-11-16.……………………………4-0-0 
 
12. Č.j. ………….., RMM projednala výpis a vyúčtování prací provedených Anetou Hnízdilovou 
na Kulturním domě v souladu s předchozí nabídkou v celkové výši 36.250,-Kč a rozhodla 
provedené práce uhradit.          
Usnesení 16-12-16.……………………………4-0-0 
 
13. RMM projednala  návrh  Miroslava Materny a Romany Hnízdilové  na vytvoření krátkého 
dokumentu při slavnostním otevření Kulturního domu v ceně do 45 tis. Kč a poté projednala 
žádost o navýšení rozpočtu na výše uvedený dokument a rozhodla trvat na původní nabídce.       
Usnesení 16-13-16.……………………………4-0-0 
 
14. RMM rozhodla objednat propagační materiál k otevření Kulturního domu (propisovací 
tužky, karafiáty, perníčky,čokolády, kalendáře aj.) 
Usnesení 16-14-16.……………………………4-0-0 
 
15. RMM revokovala Usnesení RM 15-3-16 ze 14.9.2016 a ve věci žádosti p.Cenka, Velké 
Meziříčí rozhodla zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 178/1 ( nové p.č. 178/12) o 
výměře 8 m2 a části pozemku p.č. 187/3 ( nové 187/39) o výměře 680 m2 v k.ú. Měřín. 
Usnesení 16-15-16……………………………..4-0-0 
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
      Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 
 
 


