
Výpis z  jednání č.2 Rady městyse Měřín konané dne 3.2.2021  
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM rozhodla pověřit starostu městyse vypracováním veřejné výzvy na pracovní místo 
administrativního pracovníka. 
 

3. RMM   projednala návrh Smlouvy o dílo předložený p. Ivanou Tužínskou na zpracování 
žádosti a administraci projektu „ Stavební úpravy chodníku a křižovatky silnic II/602 a 
III/35433- Blízkovská ul. 

• Zpracování žádosti…. 20.000,-Kč 

• Zadávací řízení…………25.000,-Kč v případě zakázky malého rozsahu nebo 0,5% min 
40.000,-Kč při otevřeném řízení  

• Administrace projektu v průběhu výstavby, předání dokumentace na SFDI, žádosti o 
platbu atd…  
3% z uznatelných nákladů, nejméně 40.000,-Kč. 
RMM rozhodla nabídku přijmout. 

 

4. RMM projednala žádost Spolku Lungta o vyvěšení vlajky Tibetu v rámci kampaně „ Vlajka 
pro Tibet“. RMM rozhodla vlajku nevyvěsit. 
 

5. RMM projednala žádost spolku STŘED, z.ú. (zapsaný ústav) Třebíč o fin. příspěvek na 
provoz telefonní Linky důvěry 1,-Kč/ obyvatele.  RMM rozhodla poskytnout příspěvek ve 
výši 2.000,-Kč. 
 

6. RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD:  
2.10.2021 oslava 
18.12.2021 Firemní večírek 
21.12.2021 Firemní večírek 
 

7. RMM projednala a vzala na vědomí Výroční zprávu Školy umění v Měříně, z.s. za rok 
2020.  V ŠUM se podle této zprávy vzdělávalo v roce 2020 101 dětí z Měřína a okolí, z toho 
32 dětí z Měřína. 
Dále projednala návrh na prodloužení nájemní smlouvy na prostory v hasičské zbrojnici. 
RMM rozhodla vyvěsit záměr pronájmu.  
RMM děkuje všem učitelům za práci, kterou vykonali pro vzdělání dětí. 
 

8a. RMM schválila účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Mateřské školy Měřín za rok 
2020 ve výši  183 296,12 Kč a jeho převedení do rezervního fondu. 
8b. Dále RMM schválila odpisový plán MŠ Měřín na rok 2021.  
 

9.a.  RMM schválila účetní uzávěrku a hospodářský výsledek Základní školy Měřín za rok 
2020 ve výši  101.185,53 Kč a jeho  rozdělení takto: 

• 71.185,53 převedení do rezervního fondu. 

• 30.000,-Kč do fondu odměn 
9b. Dále RMM schválila odpisový plán ZŠ Měřín na rok 2021.  
 



10. RMM projednala  a schválila Inventarizační zprávu majetku městyse Měřín za rok 2020 
předloženou inventarizační komisí městyse Měřín.. 
RMM děkuje tímto inventarizační komisi za odvedenou práci. 
 

11. RMM vzala na vědomí žádost … o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS. 
RMM rozhodla sdělit žadatelce, že bude zařazena do seznamu uchazečů a že v současné 
době není žádný byt volný. 
 

12. RMM projednala znění smlouvy o výkupu pozemků pod Dřevo-družstevem s ... RMM 
rozhodla předložit návrh smlouvy na příští jednání ZMM. 
 

13. RMM vzala na vědomí změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu Městys Měřín -
stavební úpravy ZŠ Měřín a to převod nevyčerpaných prostředků dotace do roku 2021 ve 
výši 644 458,-Kč na základě podání žádosti městyse Měřín na MF ČR. 
 

14.RMM projednala možnost uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do 
dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu pro období kalendářního roku 
2021. RMM pověřila starostu podáním příslušné žádosti. 
 

15. RMM objednala projekt od firmy AZklima na rekonstrukci vzduchotechniky ve školní 
jídelně. 
 

16.RMM projednala a aktualizovala oznámení o projednání návrhu  VM V. úplné aktualizace 
územně analytických podkladů ORP Velké Meziříčí.  
 

17.RMM pověřuje úřad městyse zaregistrováním klientů DPS starších 80 let v registračním 
systému určeném pro vakcinaci dle jejich zájmu. 
 

18.RMM rozhodla objednat likvidaci stavební suti obyvatel Měřína u společnosti GREMIS. 
Dále RMM rozhodla pověřit úřad městyse stanovením vhodných lokalit pro odkládání 
stavebního odpadu pro stavební akce. 
 

19.RMM schválil znění výzvy k podání nabídek na stavbu „ Městys Měřín – dopravní 
terminál“. 
 

20. RMM stanovila termín otevírání obálek na stavbu „Městys Měřín – dopravní terminál“ 
na středu 24.2.2021 v 10:15 hod. Zároveň stanovila komisi na otevírání obálek ve složení: 
Ing. Servít, Ing. Dana Černá, Ivo Horák, Ing. Josef Krčál, za SVK Ing. Petr Bláha. 
 
21.RMM projednala žádost p… o souhlas s umístěním stavby na p.č.52/8 v k.ú.Pustina dle 
projektové dokumence. RMM se stavbou souhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


