
 Výpis  z jednání č. 19 Rady městyse Měřína konané dne 28.11.2016 od 16.00 hodin 

(Hlasování: pro – zdržel se – proti) 

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

Omluvem : Mgr.Petr Matějíček 

1.RMM odsouhlasila program jednání 
Usnesení 19-1-16……………….4-0-0   
 
2. RMM přijala 1633 ks reflexní pásků pro občany od Kraje Vysočina a rozhodla zbylý počet 
350 ks dokoupit pro distribuci všem občanům, která se uskuteční při platbě za odpad v lednu 
2017. 
Usnesení 19-2-16……………………4-0-0 
 
3. RMM  rozhodla svolat krizový štáb městyse Měřína k seznámení se s výsledky kontroly HZS 
a k provedení aktualizace dokumentů. 
Usnesení 19 –3-16.……………………………4-0-0 
 
4. RMM rozhodla požádat na základě biologického zhodnocení Úřad městyse Měřín o 
povolení skácení stromů 1x starý hřbitov a 1x u kostela. Na strom u kostela bude ještě   
vyžádáno  stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Havlíčkův Brod.  
Usnesení 19 –4-16.……………………………4 -0-0 
 
5. Č.j. 943/16,  RMM projednala žádost obyvatel ulice Otínská o vyasfaltování obecní cesty  
k rodinným domům. RMM rozhodla provést místní šetření před příští RMM. 
Usnesení 19 –5-16.……………………………4-0-0 
 
6. Č.j. 923/16 RMM projednala žádost na pronájem KD na tři taneční zábavy v roce 2017 – 
Michalík Křižanov. RMM rozhodla KD na tyto akce nepronajmout. 
Usnesení 19-6-16 ……………………………….4-0-0 
 
7.  RMM projednala žádost o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy: 
- č.j. 944/16 žádost MS Strž  - 5000,-Kč 
- č.j. 936/16 žádost Český svaz včelařů  - 7000,-Kč 
-č.j. 934/16 žádost Český svaz chovatelů - 1000,-Kč 
- č.j. 933/16 žádost Rybníkáři a přátelé  - 50000,-Kč 
RMM rozhodla postoupit žádosti ke schválení ZMM. 
Usnesení 19 –7-16.……………………………4-0-0 
 
8. č.j. 942/16 – RMM projednala žádost zástupkyně ředitele ZŠ Měřín o schválené odměny 
pro ředitelku ZŠ Měřín. RMM s navrženou odměnou souhlasí. 
Usnesení 19 –8-16.……………………………4-0-0 
 
9. Č.j. MM 941/16, RMM  projednala nabídku na projekt akustických úprav na akci“ZŠ Měřín: 
pavilon A (14 učeben) a pavilon C (1 jídelna) za cenu 48.200,-Kč bez DPH. Rada rozhodla 
nabídku přijmout. 
Usnesení 19 –9-16.……………………………4-0-0 



 
10.Č.j. 937/16 – RMM  pojištění KD : 
 

 HVP, 1.nabídka HVP 2.nabídka ČPP 

Nemovitost-
živel  vč. 
vandalismu 

13 970 
Vandalismus  
limit 50 tis 

6 403  
Vandalismus  
limit 50 tis 

Ano 
Vandalismus 
limit 100 tis 

Movitý maj. 
vč. odcizení a 
vandal 

4 152 
limit 50 000 
 

4 152 
limit 50 000 

Ano 
limit 100 000 

Pojištění skel 5 250 Vypustili 1.170  

Odpovědnost 
 za škodu 

158/ limit 10 000 158/ limit 10 000 
 

Ano/ limit 1 mil Kč 

    

CELKEM 23 530 12 288  
bez pojištění skel  
 

12 496  
včetně pojištění skel: 
KD: 2x vstupní + 1x vnitřní 
dveře, + pivnice : 2x vstupní 
dveře + všechna okna v celém 
KD 

    

    

RMM rozhodla objednat pojištění KD u České podnikatelské pojišťovny. 
Usnesení 19 –10-16.……………………………4-0-0 
 
11. RMM projednala a schválila dohodu o ukončení nájmu bytu k 30.11.2016  – Jana 
Večeřová DPS. 
Usnesení 19 –11-16.……………………………4-0-0 
 
12. RMM rozhodla obsadit uvolněný byt v DPS od 1.12.2016 na základě šetření sociální 
pracovnice paní Marií Koldovou, Chlumek č.p. 41 
Usnesení 19 –12-16.……………………………4-0-0 
 
13. Č.j. 949/16,RMM projednala nabídku na přípravu, zpracování a vyhodnocení výběrového 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku stavebních prací „ Rekonstrukce 
elektroinstalace včetně akustických ú pavilónu „B“ ZŠ Měřín“ v ceně 11 500,-Kč. 
RMM rozhodla nabídku přijmout  a oslovit tři firmy: 
Stylstav Křižanov, ATIKA Lysý, Bulding Velké Meziříčí k podání nabídky na zajištění akce. 
 Usnesení 19 –13-16.……………………………4-0-0 
 
14. Č.j.948/16, RMM projednala nabídku fy. Colas na zaasfaltování jedné vrstvy na ulici 
Příčná a nabídku na opravu parkoviště u nového hřbitova. 
RMM rozhodla schválit realizaci  povrchu na ulici Příčná dle předložené nabídky v ceně 
63.162,- vč.DPH a nabídku na opravu  parkoviště u nového hřbitova v ceně 832.897,-Kč 
vč.DPH  realizovat v roce 2017 v případě dostatku fin.prostředků. 
 Usnesení 19 –14-16.……………………………4-0-0 
 



15. RMM projednala znění darovací smlouvy mezi městyse Měřín a TJ Jiskra Měřín ohledně 
zavlažovacího systému náhradního hřiště. RMM rozhodla smlouvu předložit na jednání 
ZMM. 
Usnesení 19 –15-16.……………………………4-0-0 
 
16. RMM projednala objednávku KD od Petra Koženého na natáčení videa na propagaci 
betléma. RMM rozhodla KD pronajmout s tím,že žadatel uhradí spotřebu energie. 
Usnesení 19 –16-16.……………………………4-0-0 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 
 
 
 


