
  Výpis z  jednání č.7 Rady městyse Měřín konané dne 5.5.2021 
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala výsledky místního šetření na 2 žádosti ….. o koupi 4 pozemků 
v k.ú.Pustina: 

• 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 předložit tyto návrhy na nejbližší jednání ZMM. 
 

3. RMM projednala dopis ze Státního pozemkového úřadu Žďár o možnosti vytipování 
pozemků vhodných pro stavbu malých vodních nádrží z důvodů zachycení vody v krajině, 
zabránění povodní apod. SPÚ nabízí provedení možnosti pozemkových úprav pro tyto 
stavby. RMM rozhodla pověřit radního Petra Matějíčka jednáním s SPÚ a zjištěním bližších 
informací. 
 

4. RMM projednala a odsouhlasila znění zadávací dokumentace na akci: „Městys Měřín-
stavební úpravy a modernizace ZŠ Měřín“  
 

5. RMM rozhodla o jmenování členů komise na konkursní řízení na místo ředitelky MŠ 
Měřín místo p. Jany Janů. 
MM obdržel nominaci zástupců České školní inspekce + Kraje Vysočina, odboru školství + 
zástupce pedagogických pracovníků MŠ Měřín.    
 

6. RMM projednala dopis od Vodárenské  akciové společnosti, a.s. s upozorněním, že obec 
musí vydat požární řád obce se zdroji vody  a  s plánkem s vyznačením zdrojů vody pro 
hašení. VAS nabízí zaslat situační výkresy požárních hydrantů vč. přírodních zdrojů vody 
v obci Měřín za 1500,-Kč + DPH. RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu 
zasláním objednávky. 
 

7. RMM vzala na vědomí Výzvu ke zjednání nápravy, kterou zaslal Městský úřad VM  …….., 
k zastavení nepovolených stavebních prací na jejich pozemcích u Balinky.  
 

8. RMM projednala žádosti o sponzorské dary obdržené od Diakonie českobratrské církve 
evangelické Myslibořice a Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob ČR. z.s.  
RMM rozhodla příspěvky neposkytnout, protože MM již sponzoruje jiné organizace a jejich 
počet nechce zvyšovat. 
 

9. RMM projednala oznámení z MÚ VM, odbor ŽP o zahájení vodoprávního řízení a 
schválení havarijního plánu na složiště statkových hnojiv v k.ú. Měřín a v okolních obcích. 
RMM vzala oznámení na vědomí.   
 

10. RMM rozhodla souhlasit s nákupem 31 ks fotoknih „Historické fotografie Měřína“. 
 

11. RMM  projednala a schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.č. 
135 v katastrálním území Měřín ( Dopravní terminál) pro společnost CETIN.  
 



12. RMM projednala a schválila  Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření na rok 
2021. s firmou HB Auditing ZR za cenu 34.000,-+DPH + cestovní náklady. 
 

13. Na základě jednání na minulé RMM se zástupci AVE (viz zápis) zaslala AVE upravený 
návrh Dodatku č.5. kde je doplněno, že všechny Dodatky musí být odsouhlaseny oběma 
stranami, včetně tohoto předloženého Dodatku č.5. 
RMM odsouhlasila znění Dodatku č.5 a pověřuje starostu jeho podpisem. 
 

14. RMM vzala ne vědomí usnesení soudu o výzvě k zaplacení poplatku 5.000,-Kč  za žalobu 
MM proti ……… na odstranění stavby a vyklizení pozemku vedle Hasičské zbrojnice. 
 

15. RMM odsouhlasila smlouvu o narovnání mezi firmou MetalPro Vysočina s.r.o. a 
městysem Měřín v rámci stavby Městys Měřín – Dopravní terminál. 
 

16. RMM rozhodla souhlasit s podáním žádosti na uzavírku silnice na akci Měřínská pouť 
27.6.2021.  
 
 


