
Výpis  z jednání č.18 Rady městyse Měřína konané dne 21.11.2016 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,   
 
2. Č.j. 819/16, RMM provedla místní šetření na základě žádosti  p. Marcely Syslové Ve Vrbí, 
Měřín,  o opravu místní komunikace a instalaci veřejného osvětlení na ulici Ve Vrbí. 
RMM rozhodla zadat geodetické zaměření obecních pozemků jako nutného předpokladu pro 
následný projekt.   
Usnesení 18 –2-16.……………………………5-0-0 
 
3. Č.j. 823/16 RMM projednala za účasti p. Petry Tomanové, Černická 376, Měřín její Žádost 
o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na nastudování muzikálu Jesus Christ 
Superstar na částku 56.000,-Kč z celkových předpokládaných nákladů 70.000,-Kč. 
RMM požádala žadatelku o zajištění nabídky na prodloužení pódia a upřesnění některých 
položek.  
RMM rozhodla předložit žádost ZMM spolu s dalšími žádostmi o dotaci, viz bod č.7.  
Usnesení 18 –3-16.……………………………5-0-0 
 
4. RMM projednala žádost na pronájem nebytových prostor v I.PP v KD za účelem provoz 
restaurace za účasti sl. Marie Běhalové. Záměr pronájmu byl zveřejněn 1.11.2016. RMM 
rozhodla žadatelce nebytové prostory pronajmout na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za částku 5.000,-Kč/měsíc a úhradu energií. 
Usnesení 18 –4-16.……………………………5-0-0 
 
5. 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 žádost 
předložit na jednání ZMM. 
Usnesení 18 –5-16.……………………………5-0-0 
 
6. RMM rozhodla na základě žádosti  Markéty Soukupové, Zabrána 548, Měřín a 
předloženého GP ( viz RMM 14.9.) zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 204/2  o 
výměře 55 m2 a části pozemku p.č.204/2 o výměře 3 m2 (nové 204/4) v k.ú. Měřín a provést 
místní šetření. 
Usnesení 18 –6-16.……………………………5-0-0 
 
7.  RMM projednala žádost o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy: 
- č.j. 887/16 – Kolpingova rodina Měřín – 49.000,- Kč – celoroční činnost Kolpingovy rodiny 
- č.j. 893/16 – Jednota Orel Měřín – 45.000,-Kč – tábor a ost. náklady 
- č.j. 896/16  - TJ Jiskra Měřín – 200.000,-Kč – celoroční činnost. 
- č.j. 900 /16 – Karel Kocanda – 50.000,- - úhrada nákladů na utkání HC Měřín 
- č.j. ………… Klub českých turistů Měřín – 20.000,-Kč – na provoz vleku a Měřínská „50“ 
- č.j. ………… Římskokatolická farnost Měřín – 60.000,-Kč 
- č.j. ………… Domácí hospic Vysočina , o.p.s. – 15.000,-Kč 
- č.j. ………… Rybníkáři Měřín – 50.000,-Kč  



RMM rozhodla postoupit žádosti ke schválení ZMM. 
Usnesení 18 –7-16.……………………………5-0-0 
 
8. č.j. 886/16 – RMM projednala Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. NM 
014330039758/001 na dokončení stavby : VN189 o. Pustina stav.úp.VN-D1“. 
RMM rozhodla smlouvu uzavřít a pověřuje starostu jejím podpisem 
Usnesení 18 –8-16.……………………………5-0-0 
 
9. Č.j. MM 898/16, RMM  vzala na vědomí Protokol č.01/2016 o výsledku kontroly výkonu 
přenesené působnosti na úseku výkonu matriční činnosti u městyse Měřín. Kontrolou nebyly 
shledány žádné závady. RMM děkuji zaměstnankyním městyse za dobře provedenou práci.  
Usnesení 18 –9-16.……………………………5-0-0 
 
10. RMM  vzala na vědomí Protokol o kontrole obce provedené Hasičským záchranným 
sborem Kraje Vysočina o krizovém řízení. Při provedené kontrole neshledal kontrolující 
závady při plnění zákonných povinností. Městys Měřín oblasti krizového řízení věnuje 
potřebnou pozornost. 
Usnesení 18 –10-16.……………………………5-0-0 
 
11. Č.j MM 899/16 RMM podala  žádost k úřadu městyse Měřín o skácení 3 ks střemchy u ZŠ 
Měřín. 
Usnesení 18 –11-16.……………………………5-0-0 
 
12. RMM schválila úhradu občerstvení při otevření KD. 
Usnesení 18 –12-16.……………………………5-0-0 
 
13. Č.j.  901/16   RMM projednala předložené arboristické hodnocení dřevin a management 
pěstebních zásahů pro lokality Hřbitov (ulice Nová), Pustina, U kostela a Nový hřbitov 
(celkem 167 stromů). Také bylo zpracováno biologické zhodnocení navržených arboristických 
zásahů pro lokality Hřbitov (ulice Nová) a Pustina (celkem 30 stromů). 
RMM vzala obě hodnocení na vědomí a na jejich základě rozhodla zadat dopracování 
projektu III. Etapy revitalizace veřejné zeleně. 
Usnesení 18 –13-16.……………………………5-0-0 
 
14. RMM rozhodla přijmout nabídku firmy RENTAL PRO na zapůjčení zastřešeného pódia na 
adventní neděle od 27.11. do 18.12 2016 za částku 23.250,-Kč. 
Usnesení 18-14-16………………………………5-0-0 
 
15. RMM rozhodla uzavřít smlouvu s Ing. Davidem Plíštilem na zpracování žádosti o dotaci na 
akci „ Výměna osvětlovacích těles a optimalizaci řídícího systému VO v obci.“ (rekonstrukce 
veřejného osvětlení na ulici Zabrána a optimalizace VO ulic Brněnská, Pod dálnící, Na 
Nivech), za cenu 3% z přiznané dotace, min. však částku 39.000,-Kč. 
Usnesení 18-15-16………………………………5-0-0 
 
16. RMM rozhodla přijmout návrh Smlouvy o dodávce elektřiny č. 2017/1 s firmou E.ON 
Energie, a.s. za přebytky elektřiny dodané z  FVE městyse Měřín do sítě Eon za cenu 0,25 
Kč/kWh na rok 2017 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 



Usnesení 18-16-16……………………5-0-0 
 
17. RMM vzala na vědomí protokol o kontrole ze strany Okresní správy sociálního 
zabezpečení ve věci kontroly zdravotního a sociálního zabezpečení. 
Usnesení 18-17-16……………………..5-0-0 
 
18. RMM rozhodla schválit úhradu nákladů panu Ing. arch Štolfovi za vypracování studie a 
zajištění vyjádření správců sítí na akci „Hřiště pustina“ ve výši 12.000,-Kč. 
Usnesení 18-18-16……………………….5-0-0 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 
 
 
 


