
Výpis z  jednání č.5 Rady městyse Měřín konané dne 7.4.2021  
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 
2. RMM projednala cenovou nabídku Česlava Veselého na činnost Koordinátora BOZP na akci „Autobusový 
terminál v Měříně“. Cenová nabídka činí částku 49.500,-Kč. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
 
3. RMM projednala žádost Vodárenské akciové společnosti, a.s. ZR o ověření předložených pasportů staveb 
v k.ú. Měřín, ke kterým se nezachovala odpovídající dokumentace. 

• 9 úseků kanalizací  

• 1 úsek vodovodu 
RMM pověřila starostu přípravou podkladů pro uskutečnění převodu. 
 

4.  RMM vzala na vědomí sdělení SPÚ Jihlava o postoupení žádosti o provedení aktualizace bonitních 
jednotek Odboru půdní služby k posouzení a dalšímu zpracování.  
 

5. RMM projednala Dodatek č.5. předložený AVE CZ na zajištění odvozu separovaného odpadu, ve kterém 
se mimo jiné zvyšuje cena vývozu kontejneru na plasty (1.100 lt)  z ….. Kč na 210,-Kč/ 1 vývoz. RMM 
rozhodla vyvolat jednání s firmou AVE a pověřuje starostu pozváním zástupce firmy na jednání RMM. 
 

6.  RMM projednala návrh Smlouvy o poskytování služeb mezi Ekonom Konzult Group s.r.o. 
Velké Meziříčí a MM o daňovém poradenství při podávání daňového přiznání za rok 2020 na odpočet DPH 
za opravu KD Měřín.  RMM rozhodla souhlasit s návrhem a pověřila starostu podpisem smlouvy.  
 

7. RMM projednala geometrické plány na oddělení pozemků pro směnu nebo koupi mezi MM a fyzickými 
osobami v rámci akce cyklostezka Měřín – Velké Meziříčí. 
RMM s návrhy souhlasila a rozhodla zveřejnit záměry směn a koupi pozemků na úřední desce. 
 

8. RMM projednala investiční záměr a podání žádosti o dotaci na akci: „Městys Měřín – Rekonstrukce 
elektroinstalace a oplocení  MŠ Měřín“ z programu 298D2280 MFČR  na rok 2021 a zabezpečení povinné 
spoluúčasti na financování této akce. 
RMM rozhodla záměr schválit a pověřuje starostu vypracováním čestného prohlášení k souhlasu s podáním 
žádosti. 
 

9.  RMM projednala žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. o příspěvek ve výši 7.500,-Kč. RMM s ohledem na 
to, že podporuje podobný projekt, rozhodla příspěvek neposkytnout.  
 
10. RMM jmenovala komisi na otevírání obálek na zajištění úvěru pro městys Měřín ve výši 28 mil. Kč na 
investiční akce městyse ve složení : Ing. J.Servít, Ing. J. Pazdera, Ing. D. Černá, J.Klímová DiS. Otevírání 
obálek se uskuteční v pondělí 12.4.2021 v 9.00 hod. 
 
 


