
 Výpis z  jednání č.4 Rady městyse Měřín konané dne 24.3.2021 od 16:00 
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala GP na oddělení pozemku o výměře 47 m2. Jedná se o část pozemku 
příkopy za sokolovnou mezi II/602 a pozemkem p. …. RMM rozhodla předložit tento GP na 
ZMM až bude vypracována směnná smlouva na pozemky u Balinky. 
Usnesení 3-2-21………………………………5-0-0 
 

3. RMM projednala návrh Příkazní smlouvy mezi MM a p. Hanou Veselou (ZR) na přípravu, 
zpracování a vyhodnocení VŘ na akci “Poskytnutí úvěru MM ve výši 28 mil Kč“. Návrh ceny:  
18.000,-Kč.   RMM návrh schválila a pověřila starostu podpisem. 
 
4. RMM projednala návrhy směny a koupi pozemků mezi MM a  p….. . 
RMM rozhodla předložit tyto návrhy p. .. a v případě jejich souhlasu pověřila místostarostu 
zajištěním vypracování Směnné a kupní smlouvy. Dále RMM odsouhlasila znění návrhu 
Kupní smlouvy mezi MM a p…. na pozemek blízko ČOV. 
V případě souhlasu majitelů pozemků budou tyto návrhy zveřejněny na úřední desce a 
předloženy na nejbližší jednání ZMM.  
 

5. RMM projednala nabídku na frézování pařezů od p. Švihálka. 
RMM rozhodla pověřit starostu zajištěním konkurenční nabídky. 
 

6. RMM projednala žádost p. .. o prodloužení nájmu bytu č.2 ve dvoře v Měřín č.p.106 do 
31.3.2022. RMM rozhodla nájem prodloužit do 31.03.2022. 
 

7. RMM projednala nabídku fi Pueblo-archeologická společnost, o.p.s. na archeologický 
průzkum území, kde bude probíhat stavební akce: Měřín- dopravní terminál, za cenu 
15.900,-Kč+DPH. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem. 
 

8. RMM projednala nabídku fi PZD projekt - Ing.Petr Dvořák, Moravec, na Projekční a 
inženýrskou činnost Modernizace ZŠ Měřín za cenu 50.000,-Kč.   
RMM rozhodla nabídku přijmout. 
 

9. RMM projednala dopis z Ministerstva zdravotnictví o Mimořádných opatřeních zavedení 
testování zaměstnanců. RMM pověřila starosty zajištěním testování.  
 

10. RMM  projednala Dohodu  o ukončení smlouvy o zemědělském pachtu pozemků na část 
p.č.3035 o výměře 10.000 m2 s p. .. . RMM rozhodla souhlasit s ukončením pachtu ukončit 
k 31.3.2021. 
 

11. RMM  projednala 2 žádosti p. .. o koupi 4 pozemků: 

• celá p.č. 222  o výměře 211m2  

• celá p.č. 223/3 o výměře 262m2 

•  část p.č. 160/3 o výměře 55m2 

•  část p.č. 158/1 o výměře 220 m2 
RMM rozhodla provést místní šetření. 
 



12.RMM schválila znění Výzvy k podání nabídek na stavbu FVE 9,9 kWp na budově DPS 
Měřín a pověřila starostu dalším jednáním. 
 

13. RMM projednala cenovou nabídku firmy STAVONA Tender s.r.o. na zajištění zadávacího 
řízení  dle zák.č. 134/2016 Sb.  – užší řízení na akci „Městys Měřín- stavební úpravy a 
modernizace ZŠ Měřín“ za cenu 58.000,-Kč + DPH. 
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 

14. RMM schválila znění Příkazní smlouvy č. 02/2021 s Ing.Hanou Veselou na administraci 
akce „Stavební úpravy a modernizace ZŠ Měřín“. 
 
 
 
 
 
 
 
 


