
 Výpis  z jednání č. 17 Rady městyse Měřína konané dne 26.10.2016 od 16.00 hodin 

(Hlasování: pro – zdržel se – proti) 

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

1.RMM odsouhlasila program jednání  
Usnesení 17 –1-16.……………………………5-0-0 
 
2. RMM projednala žádost na pronájem nebytových prostor v I.PP v KD za účelem provoz 
restaurace a rozhodla zveřejnit záměr pronájmu s tím, že minimální požadovaná cena nájmu 
bude činit částku 5.000,-Kč. 
Usnesení 17-2-16.…………………………….5-0-0 
 
3. Č.j. 823/16 RMM projednala Žádost o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy od p. 
Petry Tomanové, Černická 376, Měřín na nastudování muzikálu Jesus Christ Superstar a 
rozhodla pozvat žadatelku na příští jednání RMM. 
Usnesení 17-3-16 ……….…………………….5-0-0 
 
4. Č.j. 843/16 RMM projednala návrh smlouvy mezi MM a Svazem vodovodů a kanalizací 
Žďársko o umístění a provedení stavby na pozemcích ve vlastnictví MM  s názvem: 
“Stránecká Zhoř-kanalizace Stránecká Zhoř, Kochánov s napojením na ČOV Měřín“ a rozhodla 
s návrh předložit ke schválení na ZMM.  
Usnesení 17-4-16…………..………………….5-0-0 
 
5. Č.j. 834/16, RMM vzala na vědomí Zápis a Usnesení z členské schůze LDO Měřín, konané 
dne 6.10.2016.  
RMM vzala na vědomí pozvánku na setkání k 20. výročí obnovení družstva, které se bude 
konat 4.11.2016 v KD Měřín a pověřila starostu účastí. 
Usnesení 17-5-16.…………………………….5-0-0 
 
6. RMM projednala a schválila platový výměr ředitelky Mateřské školy p. Jany Janů. 
Usnesení 17-6-16.……………………………5-0-0 
 
7. Č.j. 768/16 RMM projednala návrh fi. Envipartner s.r.o. na aktualizaci Povodňového plánu 
městyse Měřína a rozhodla pověřit starostu jednáním s Odborem životního prostředí Měú 
Velké Meziříčí. 
Usnesení 17-7-16.……………………………5-0-0 
 
8. Č.j. 819/16, RMM projednala žádost p. Marcely Syslové Ve Vrbí, Měřín,  o opravu místní 
komunikace a instalaci veřejného osvětlení na ulici Ve Vrbí a rozhodla provést místní šetření 
před příští RMM.   
Usnesení 17-8-16.……………………………5-0-0 
 
9. Č.j. MM 781/16, RMM vzala na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse 
Měřína za období 1.1-31.8.2016 provedené fi. HB auditing,s.r.o.     
Usnesení 17-9-16.……………………………5-0-0 
 



10. Č.j. MM 821/16, a MM-826/16 RMM projednala žádosti p. Radislava Rozmarýna a 
manželů Řezníčkových na změnu územního plánu městyse Měřína. Žadatelé chtějí na 
vlastních parcelách postavit rodinné domy. RMM rozhodla všechny došlé žádosti předat na 
odbor územního plánování MÚ Velké Meziříčí. 
Usnesení 17-10-16.……………………………5-0-0 
 
11. Č.j. 818/16, RMM projednala návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: NM-
014330039541/001  s fi. Eon Distribuce, a.s. na uložení kabelového vedení na akci: „Měřín, 
úprava sítě nn, lok. Balinka II.et“ rozhodla s návrhem souhlasit a pověřila starostu podpisem 
smlouvy.  
Usnesení 17-11-16.……………………………4-1-0 
 
12. Č,j.829/16 RMM projednala nabídku MOVINETO s.r.o. p. Holoubek Zdeněk na zhotovení 
plotu před základní školou  a rozhodla nabídku příjmout.  
Usnesení 17-12-16.……………………………4-1-0 
 
13. Č.j. 833/16, RMM projednala Žádost o změnu účelu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace Kolpingově rodině Měřín na rok 2016 na 2.000,-Kč na akci „Cantate Polná“. Nový účel 
je požadován:  nákup pomůcek pro Hudebně dramatický kroužek a rozhodla se změnou 
souhlasit.  
Usnesení 17-13-16.……………………………4-1-0 
 
14. RMM  projednala návrh na uzavření Dohody o provedení práce s p. Lubošem Krejčím 
Stránecká Zhoř, na účast při převzetí zvukového a světelného zařízení a provedení zkoušek 
těchto zařízení dodaných zhotovitelem na stavbu KD Měřín a za zajištění ozvučení při 
otevírání KD ve dnech 14.-16.10.2016 .   RMM rozhodla dohodu s panem Krejčím uzavřít a 
pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení 17-14-16 
 
15. Č.j. 856/16, RMM projednala cenovou nabídku Bc. Marcely Novákové, Jihlava na 
projektovou dokumentaci pro stavební povolení na rekonstrukci chodníků a vjezdů na ulici 
Náměstí od farské zahrady po dům č.p 5 p. Karáska Eduarda. Rada rozhodla nabídka 
přijmout. 
Usnesení 17-15-16.……………………………5-0-0 
16.Č.j. 855/16,  RMM projednala žádost firmy APULACH, s.r.o. Brno o pronájem nebytových 
prostor v Měříně, Náměstí 156- bývalé čekárny část p.č.82 o výměře 26,55m2 a přilehlého 
pozemku p.č. 83/4 v k.ú.Měřín o výměře 60m2 do 31.12.2017. 
RMM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu. 
Usnesení 17-16-16.……………………………5-0-0 
 
17.Č.j. 750/16, RMM schválila znění nájemní smlouvy mezi městysem Měřín a Školou umění 
v Měříně a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Usnesení 17-17-16.……………………………5-0-0 
 
18.Č.j. 863/16, RMM projednala nabídku firmy DuProjekt Měřín na zhotovení projektové 
dokumentace pro územní řízení  a stavební povolení k žádosti o dotaci na projekt „Zvýšení 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v Základní škole 



v Měříně“. Žádost je nutno podat nejpozději koncem prosince 2016. Součástí projektu je 
výstavba nových technických tříd (počítačová učebna, učebna fyziky - přírodopisu, učebna 
cizích jazyků, učebna dílen), bezbariérovost všech pavilónů a samostatný vchod do tělocvičny 
s technickým a sociálním zázemím. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 
Usnesení 17-18-16.……………………………5-0-0 
 
19. Č.j. 859/16, RMM projednala nabídku Hasičské vzájemné pojišťovny na pojištění budovy 
a vybavení kulturního domu a rozhodla pověřit místostarostu získáním konkurenční nabídky. 
Usnesení 17-19-16.……………………………5-0-0 
 
20. Č.j. 858/16, RMM rozhodla zakoupit vánoční osvětlení - 3 hvězdy na sloupy veřejného 
osvětlení a 4 sady LED sněžení – padajících světel na výzdobu vánočního stromečku v parku. 
Usnesení 17-20-16.……………………………5-0-0 
 
21.Č.j. 862/16,  RMM projednala nabídku fy. Prolog Velké Meziříčí na nákup tří nových PC do 
kanceláře starosty, pro správu a pro účtárnu (stáří původní PC 4 -5 let). RMM rozhodla 
nabídku přijmout. 
Usnesení 17-21-16.……………………………5-0-0 
 
22.Č.j. 861/16, RMM projednala návrh na podání žádosti o dotaci na obnovu místních 
komunikací z Programu obnovy a rozvoje venkova v roce 2017 z MMR ČR.  Pověřila starostu 
zajištěním žádosti. 
Usnesení 17-22-16.……………………………5-0-0 
 
23.Č.j. RMM projednala návrh Kulturní komise na rozpočet na Advent 2016. RMM rozhodla 
vyčlenit předpokládanou částku na realizaci. 
Usnesení 17-23-16.……………………………5-0-0 
 
 
24.Č.j. RMM projednala žádost MŠ Měřín o zakoupení elektrického kompostéru na likvidaci 
zbytků z kuchyně mateřské školy z provozních prostředků. RMM rozhodla s žádostí souhlasit. 
Usnesení 17-24-16.……………………………5-0-0 
 
25. RMM vzala na vědomí oznámení sl.Terezy Motyčkové o odstoupení z Kulturní komise 
k 31.10.2016 z časových důvodů. V Kulturní komisi tedy zůstávají p. Ing.Zdeněk Vlach, p. Jana 
Kožená a p. Lenka Kuthreiberová.  
Usnesení 17-25-16 ………………………….5-0-0 
 
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 
 
 
 


