
Výpis  z jednání č. 20 Rady městyse Měřína konané dne 13.12.2016 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 20-1-16.……………………………5-0-0 
 
2. Č.j. 819/16, RMM provedla místní šetření 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 rozhodla zaměřit místní situaci s ohledem na možnost zbudování chodníku. 
Usnesení 20–2-16.……………………………5-0-0 
 
3. Č.j. 943/16,  RMM projednala žádost obyvatel ulice Otínská o vyasfaltování obecní cesty  
k rodinným domům. RMM provedla místní šetření a rozhodla nechat zpracovat projekt. 
Unesení 20-3-16.……………………………5-0-0 
 
4. Č.j. 982/16,  RMM projednala nabídku firmy Atlas software na zakoupení modulu 
programu Codexis  „Monitor tématu obecní samosprávy“ za jednorázovou cenu 12 000,- Kč 
bez DPH a roční paušál 3000,-Kč na aktualizaci. RMM rozhodla nabídku využít a software 
zakoupit. 
Usnesení 20–4-16.……………………………5-0-0 
 
5. RMM jmenuje výběrovou komisi na otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Oprava 
elektroinstalace  a akustické úpravy pavilonu „B“ ZŠ Měřín“, které se koná 15.12.2016  
v 10,00 hod. na úřadě městyse, ve složení:  
1) Ing. Servít Jiří, náhradník Ing. Jaroslav Pazdera 
2) Anna Oulehlová, náhradník Roman Hnízdil 
3) Ivo Horák, náhradník JUDr. Karel Dvořák  
Usnesení 20-5-16…………………………….5-0-0 
 
6. RMM projednala způsob úklidu po akcích v KD v od 1.1. 2017 do 30.6. 2017. RMM 
rozhodla provádět úklid v tomto období vlastními zaměstnanci. RMM rozhodla zvýšit 
nájemné za pronájem KD od 1.7. 2017 a pověřila místostarostu zpracováním nového ceníku.  
Usnesení 20–6-16.……………………………5-0-0 
 
7. Č.j.983/16, RMM projednala návrh Smlouvy o veřejných službách č. 47/2017 mezi 
Městysem Měřín a  ICOM transport, a.s. o provozování 5 autobusových linek v roce 2017 
s požadavkem na kompenzaci  nákladů ve výši 8.674,96 Kč. RMM rozhodla s návrhem 
smlouvy souhlasit a pověřila starostu jejím podpisem. 
Usnesení 20-7-16.……………………………5-0-0 
 
8. RMM projednala nutnost změny adresy pro RD č.p. 619, v současnosti ulice Zarybník, 
majitelka p. Ivona Mutlová z důvodu pojmenování ulice vedoucí podél Balinky na novou 
adresu „Balinka 619“. RMM rozhodla se změnou souhlasit a rozhodla pověřit pracovnici 
evidence obyvatel  oznámením této skutečnost  p.Mutlové. 
Usnesení 20-8-16.……………………………5-0-0  



 
9. Č.j. 972/16, RMM projednala nabídku firmy E.ON na dodávku elektřiny na rok 2017 a 
rozhodla tuto nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení 20-9-16.……………………………5-0-0  
 
10. Č.j. 967/16, RMM projednala nabídku Technických služeb VM,s.r.o. na uzavření dodatku 
ke smlouvě o jiných pracech a výkonech, („svoz odpadků atd.“) s ceníkem služeb na rok 2017 
a rozhodla předložit tento ceník na ZMM. 
Usnesení 20-10-16.……………………………5-0-0 
 
11. Č.j. 957/16, RMM projednala žádost  p. Ireny Malcové o pronájem bytu v DPS a rozhodla 
sdělit žadatelce, že v současné době není v DPS žádný byt volný . 
Usnesení 20-11-16.……………………………5-0-0 
 
12. RMM projednala žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s u místěním sídla TJ Jiskra Měřín 
v budově U Hřiště 610. RMM rozhodla s žádostí souhlasit. 
Usnesení 20-12-16.……………………………5-0-0 
 
13. RMM projednala závěry arboristického zhodnocení dřevin a navržení vhodné technologie 
jejich ošetření vypracované Ing. J. Rozsypálkem 4.11. 2016. RMM rozhodla provést 
navrhované ošetření na starém hřbitově u stromu č. 10, 13 a 17. Další ošetření stromů bude 
řešeno v r.2017 a RMM rozhodla pověřit starostu zajištěním nabídek na ošetření stromů a 
dále RMM rozhodla požádat úřad městyse o skácení  modřínů o domu č.p. 233. 
Usnesení 20-13-16.……………………………5-0-0 
 
14. Č.j. 997/16 RMM projednala  a schválila žádost o schválení odměny pro ředitelku MŠ 
Měřín z prostředků MŠMT za 2.pololetí. 
Usnesení 20-14-16.……………………………5-0-0 
 
15. RMM projednala cenovou nabídku na prezentaci obce v publikaci Cykloturistický 
průvodce ve výši 14.520,-Kč vč. DPH a rozhodla nabídku přijmout. 
Usnesení 20-15-16.……………………………5-0-0 
 
16. RMM projednala žádost pana Lukáše Póla na pořádání taneční zábavy 30.12. 2016 v KD 
Měřín. RMM rozhodla žadateli KD nepronajmout. 
Usnesení 20-16-16 
 
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 
 
 


