
 Výpis z  jednání č.6 Rady městyse Měřín konané dne 21.4.2021 
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala návrh Smlouvy o zajištění přepravy a zpracování odpadu předložený 
AVE CZ. Protože je ve Smlouvě návrh, aby MM předem souhlasil s jednostranným zvýšením 
ceny, které nám AVE kdykoliv v budoucnu navrhne, RMM rozhodla, že dodatek nebude 
podepsán a rozhodla požádat AVE CZ na změnu: Všechny změny cen musí být odsouhlaseny 
oběma stranami, tak jak je to v Dodatku č.5. 
 

3. RMM projednala žádost Policie ČR o vyčíslení dvou škod, kterou způsobili pachatelé  

• posprejováním mostku nad Křivým potokem u Valchy před D1- pachatelé jsou známi. 

• posprejováním 2 ks plastových skříněk, dopravní značky a betonových panelů na ulici 
Balinka u budoucího dětského hřiště – neznámí pachatelé.  

RMM rozhodla pověřit starostu městyse uplatněním náhrady škody.  
 

4. RMM rozhodla z důvodu odstoupení p. Jany Janů z místa ředitelky MŠ Měřín vyhlásit 
konkursní řízení na místo ředitelky MŠ Měřín a pověřuje starostu přípravou a zveřejněním 
konkursního řízení. 
 

5. RMM vzala na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Měřín o tom, že ZŠ obdržela dva sponzorské 
dary v celkové hodnotě 150.000,-Kč. RMM schválila přijetí darů a děkuje oběma sponzorům 
za poskytnutí darů.    
 

6. RMM projednala návrh příkazní smlouvy mezi p. Ing. Hanou Veselou a MM na přípravu a 
vyhodnocení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:  
„Zpevněné plochy, sklad techniky a oplocení u MŠ Měřín“ za cenu 15.500,-Kč vč. DPH. 
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

7. RMM projednala cenovou nabídku na inženýrskou činnost na stavbu: „Stavební úpravy 
prostoru v centrální části městyse Měřín -dopravní terminál“ předloženou Ing. Lubošem 
Petříčkem za firmu PL Building, s.r.o. za cenu 216.590,-Kč vč.DPH. RMM rozhodla nabídku 
přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.   
 

8. RMM projednala uplatnění nároku na škodu, kterou způsobil řidič osobního automobilu 
poškozením dopravní značky na ul. Zabrána. Řidič je policií znám. Odhad škody cca 10.000,-
Kč. RMM rozhodla pověřit starostu zajištěním opravy značky. 
 

9. RMM projednala znění Smlouvy o věcném břemeni č. 014330072733/001 na vedení NN 
k rozvaděči na hranici pozemků … na ulici Hřbitovní, Měřín. 
RMM rozhodla pověřit starostu podpisem smlouvy.    
 

10. RMM projednala výsledky VŘ na dodavatele úvěru na investiční akce ve výši 28 mil Kč. 
Protože nebyly dosaženy předpokládané sazby úroků, tak RMM výběrové řízení zrušila. 
RMM rozhodla pověřit místostarostu sdělením této informace zúčastněným bankám. Dále 
RMM pověřila místostarostu dalším jednáním s bankami. 
 

11. RMM projednala Dodatek č.6 – LDO. Úkol ze zastupitelstva dne 3.3.2021, vyjednání 
podmínek k uzavření Nájemní smlouvy.  



RMM rozhodla souhlasit s Dodatkem a pověřila starostu podpisem.  
 

12. RMM rozhodla pověřit místostarostu oslovením zájemců o provozování atrakcí za 
účelem předložení nabídek na pronájem plochy. 
 

13. RMM projednala žádost …. o umístění dopravní značky „Slepá ulice“ a umístění velkého 
květináče na spojovací silnici mezi Blízkovskou a Novou ulicí. RMM rozhodla umístit prvek, 
který zabrání průjezdnosti ulice.  
 

14. RMM vzala na vědomí informaci o uzavření pracovní poměru s Radku Klímovou 
s nástupem od 1.6.2021. 
 

15.  RMM rozhodla přijmout nabídku firmy Pražská plynárenská na dodávky zemního plynu 
na roky 2022 a 2023. 
 

16. RMM rozhodla uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů na akci „ Měřín – 
lokalita východ, komunikace a IS pro výstavbu RD, SO 02 Vodovod a SO 04 Splašková 
kanalizace“. RMM pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 

17. RMM projednala návrh smlouvy o dílo č. 1/2021 mezi p. Ing. Leošem Pohankou a MM 
na provádění autorského dozoru na akci „Městys Měřín -dopravní terminál“ za cenu 
49.000,-Kč + DPH. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

18. RMM schválila objednávky na soukromé  akce v KD Měřín : 23.11.2021, 7.12.2021. 
 

19. RMM projednala žádost …. o stanovisko k plánované  stavbě zemědělské usedlosti pro 
chov ovcí a koz nad Pustinou. RMM neměla proti stavbě námitky a rozhodla se stavbou 
souhlasit za předpokladu, že stavba bude odpovídat územnímu plánu. 
 

20. RMM  posoudila nabídky na podání žádosti pro dotaci na Zázemí sportovního areálu pro 
mládež Měřín. RMM posoudila dvě nabídky na základě těchto zadaných parametrů: Cena 
stavby 25 mil.Kč,, uznatelné náklady 22 mil, možná dotace 70 % z uznatelných= nákladů 
15,4 mil Kč. Cena stavby byla odhadnuta spolu s projektantem a bude použita pro žádost o 
dotaci. 
 
 Podání 

žádosti 
Odměna za 
úspěch ze získané 
dotace   

Odměna za úspěch 
z uznatelných 
nákladů 

Celkem 

RPA agentura p. 
Padrák 

20.000 1,7 % z 15,4 mil= 
261.000 

                  0 281.000,-Kč 

Ing.Tužinská JI 20.000                 0 0,45 % z 22 mil Kč= 
99.000,-Kč 

119.000,-Kč 

                           ROZDÍL 162.000,-Kč 
RMM rozhodla udělit zakázku p.Tužinské. 
 
 


