
 Výpis z  jednání č.17 Rady městyse Měřín konané dne 9.12.2020 
 

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM  projednala  žádost …. o skácení vrby na pozemku p.č.1219/1 ve vlastnictví MM. 
Vrba má polámané větve a hrozí nebezpečí zranění osob a poškození majetku. 
RMM provedla místní šetření a rozhodla požádat Úřad MM o vyjádření. 
 
3. RMM projednala žádost … o skácení borovice před jejich domem,… z důvodu nebezpečí 
pádu stromu na jejich RD. 
RMM provedla místní šetření a rozhodla požádat Úřad MM prověřit strom, zda není zahrnut 
do programu obnovu veřejné zeleně II. 
 

4.RMM projednala návrhy Příkazních smluv předložených Ing. Hanou Veselou ZR, na 
přípravu podkladů a podání žádosti na investiční akci: „Měřín, ul. Černická-obnova místních 
komunikací“, za cenu 18.000,-Kč a na přípravu podkladů a podání žádosti na investiční akci : 
„Víceúčelové hřiště Pustina“, rovněž za cenu 18.000,- Kč. 
RMM rozhodla nabídky přijmout a pověřila starostu podpisem smluv. 
 

5. RMM projednala 2 nabídky na výkon inženýrské činnosti předložené Ing. Hanou Veselou 
na akce :  

1) „ Hřiště ZŠ Měřín- vybudování šaten a WC, oprava sportovního povrchu“ za cenu….. 
14.000,-Kč. 

2) „Místo aktivního a pasivního odpočinku v Měříně-Balinka“ za cenu………22.000,-Kč. 
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smluv. 
 

6. RMM projednala návrh Smlouvy o dílo mezi MM a Ing. Leošem Pohankou, Nové Veselí, 
na kompletní projekt. dokumentaci na akci „Stavební úpravy chodníku a křižovatky silnic 
II/602 a III/ 35433 za cenu 85.000,-Kč + DPH. 
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy.  
 

7. RMM vzala na vědomí dokument „Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti 
poskytování sociálních služeb“ kterým byl pověřen MM k vykonávání terénních sociálních 
služeb v k.ú. Měřín.  
 

8. RMM navrhla dva projekty k předložení firmě LIDL, která si vybere jeden z nich 
k financování v rámci daru městysi Měřín v částce 750.000,-Kč. 
1.    „Místo aktivního a pasivního odpočinku v Měříně-Balinka“ 
2.    „ Hřiště ZŠ Měřín- vybudování šaten a WC, oprava sportovního povrchu“ 
 

9. RMM rozhodla o poskytnutí 50% slevy z ceníku na rok 2021 pro občany se ZTP na platbu 
za internet a TV, které jsou provozované v rámci Kabelové TV. 
 

10. RMM projednala návrh Smlouvy o dílo mezi MM a Uno Society,s.r.o. na přípravu a 
zpracování žádosti o dotaci na akci“ Obnova parkovacích ploch“ za cenu 28.000,-Kč + DPH. 
RMM souhlasila s návrhem smlouvy a pověřila starostu podpisem.  
 



11. RMM vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace  z Ministerstva pro místní rozvoj 
na akci: „Místo aktivního a pasivního odpočinku v Měříně-Balinka“ ve výši 1 372 169,- Kč, 
cca 30% z investice. 
 

Dotace z MMR 1 372 169,- Kč 
Vlastní zdroje 2 787 179,-Kč 

CELKEM investice 4 159 375,-Kč 

 
12. RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD:  

 
 
 

13. RMM projednala Příkaz České inspekce životního prostředí Havlíčkův Brod doručený 
8.12.2020, kde se MM uděluje pokuta 20.000,-Kč z možných až 50 mil Kč.  
RMM rozhodla pokutu uhradit po nabytí právní moci.   
 

14. a,b,c,d.  RMM projednala a schválila Rozpočet na rok 2021 Základní školy Měřín a 
Mateřské školy Měřín. 
Dále schválila Střednědobý výhled rozpočtu na 2022-2023 obou těchto škol. 
 

15. RMM projednala a vzala na vědomí informaci fi GasNet, a.s. o tom, že dle rozhodnutí 
ERU o změně regulovaného nájemného za plynárenské vedení v lokalitě Balinka. Dosud 
platili 3 994,-Kč/rok, nově od 1.1.2021 budou platit 1 (slovy jednu) korunu.   
 

16. RMM projednala a souhlasila se změnou pracovní smlouvy … z doby určité na dobu 
neurčitou od 1.1.2021. Rozsah práce zůstává stejný: uklízeč veřejných plocha a uklízečka. 
 

17. RMM vzala na vědomí žádost p. … o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS. RMM 
rozhodla oznámit žadatelce, že žádný byt není v současné době volný a zařadila ji do 
seznamu.  
 

18. RMM projednala a vzala na vědomí Statistiku počtu a rychlostí vozidel změřených fi 
DOSIP Servis,s.r.o. na vjezdech do Měřína na ul. Jihlavská a Brněnská ve dnech 7.-
16.11.2020.  Měření si objednal MM. 
Na ul. Jihlavská překročilo rychlost 50 km/hod celkem 50,8 % vozidel a na Brněnská 
překročilo rychlost 50 km celkem 40,4 % vozidel. RMM rozhodla vzít materiál na vědomí.   
 

19. RMM projednala žádost … o směnu části pozemku parc.č. 362 o výměře 4 m2 vše v k.ú. 
Měřín ve vlastnictví Městyse Měřín za část pozemku parc.č. 359 ve vlastnictví p. .. o stejné 
výměře dle přiloženého GP. RMM rozhodla vyvěsit záměr směny a postoupit záležitost 
ZMM s doporučujícím stanoviskem. 
 
 

7.8. 2021 Svatba 

14.8.2021 Svatba 


