
 Výpis z  jednání č.3 Rady městyse Měřín konané dne 23.2.2021  
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM  projednala  návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o provozování  televizního rozvodu 
kabelové televize předložený fi Nej.cz s.r.o. o změnách cen za programy a rozšíření o 
program TA3. 
RMM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu podpisem Dodatku. 
 

3. RMM  projednala návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování Pečovatelské služby 
předložený Krajem Vysočina. Dotace na 2021 bude činit 200.000,-Kč. 
RMM rozhodla pověřit starostu podpisem Smlouvy. 
 

4. RMM projednala znění nájemní smlouvy mezi MM a ŠUM Měřín, z.s. na prostory 
v hasičské zbrojnici na dobu 2 roky od 1.3.2021 do 31.12.2022 za cenu 20.000,-Kč/rok. 
RMM pověřila starostu podpisem Smlouvy.  
 

5. RMM projednala a souhlasila s ukončením Smlouvy o úhradě záloh za energie mezi MM a 
městem Velké Meziříčí . RMM pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

6. RMM projednala žádost p. …o prodej části pozemku p.č. 1072/2 v k.ú. Měřín o velikosti 
cca 130 m2. RMM rozhodla pověřit místostarostu jednáním s žadatelem a dále rozhodla 
předložit tuto žádost na ZMM.  
 

7. RMM projednala a schválila Smlouvu o plnění č.27/0/2021 mezi MM a TS VM, s.r.o. o 
možnosti ukládat odpad na skládku U Vysokého mostu ve VM a pověřila starostu podpisem 
Smlouvy. 
 

8. RMM projednala návrh Smlouvy mezi firmou Ivana Tužinská, s.r.o. a MM  o zpracování 
žádosti o dotaci na projekt 7TI Měřín na sítě k RD v Pustině v podprogramu MMR 
 „ Technická infrastruktura“ pro rok 2021 za cenu 18.000,-Kč. 
RMM rozhodla pověřit starostu podpisem Smlouvy. 
 

9. RMM projednala žádost spolku Mokřady, z.s., Mgr. Maštera Jaromír, zda má MM nějakou 
technickou infrastrukturu v místech, kde plánují realizovat mokřady. Jedná se o pozemky 
v lokalitách Na světlých  a v Ujatinách. RMM  rozhodla sdělit žadateli, že MM nemá 
na uvedených pozemcích žádné sítě ani jinou technickou infrastrukturu. 
 

10. RMM  vzala na vědomí žádost p. .. o pronájem obecního bytu. 
RMM rozhodla sdělit žadatelce, že v současné době není žádný obecní byt volný. 
 

11. RMM vzala na vědomí žádosti p… a p…, o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS. 
RMM rozhodla sdělit žadatelům, že budou zařazeni do seznamu uchazečů a že v současné 
době není žádný byt volný. 
 

12. RMM vzala na vědomí oznámení Českého statistického úřadu o sčítaní lidu v roce 2021 a 
rozhodla vyvěsit toto oznámení na www.merin.cz a na nástěnku v průjezdu radnice a ve 
zpravodaji. 
 

http://www.merin.cz/


13. RMM projednala žádost p. ..o možnost vykonání bezplatné praxe 60 hod v pečovatelské 
službě v Měříně z důvodu jejího rekvalifikačního vzdělávacího kursu na pečovatelku.  
RMM rozhodla žadatelku přijmout a pověřuje místostarostu zajištěním praxe. 
 

14.RMM vzala na vědomí vyhlášení veřejné výzvy na obsazení pozice úředníka ÚSC na 
zajišťování agend a oborů v samostatné nebo přenesené působnosti obce Měřín.  
 

15.RMM projednala žádost p. .. o odkoupení parcely 386/1 k.ú. Měřín na ulici Černická 
vedle domu který vlastní. 
RMM rozhodla vyvěsit záměr prodeje a předložit na jednání ZMM. 
 

16. RMM doporučuje ZMM odsouhlasení podání žádosti o dotaci na ZŠ z výzvy MFČR.  
 

17.RMM vzala na vědomí nabídku firmy RPA Dotace, s.r.o. na zpracování dotace pro zázemí 
sportovního areálu.  
 
 
 
 
 
 
 
 


