
 Výpis z jednání č.7 Rady městyse Měřína konané dne 10.5.2017 od 16.00 hodin 

(Hlasování: pro – zdržel se – proti) 

Přítomni: Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, Roman Hnízdil, Mgr. Petr Matějíček, Anna Oulehlová   

1.RMM odsouhlasila program jednání   
Usnesení 7-1-17.……………………………5-0-0 
 
2. RMM projednala žádost o povolení pronájmu KD dne 31.12.2017 na soukromou akci pro 
uzavřenou společnost .  
RMM rozhodla souhlasit s pronájmem KD na tuto soukromou akci pro uzavřenou společnost 
s tím, že výslovně upozorňuje pořadatele na povinnost dodržování pořádku kolem KD a na 
povinnost dodržovat dobu nočního klidu, vč. postavení mobilních zábran a povinnost uklidit 
venkovní prostory do 8:00 hod následujícího dne.    
Usnesení 7–2-17.……………………………5-0-0 
 
3. RMM projednala způsob zabezpečení předávání a přejímání KD od pořadatelů na nejbližší 

období a rozhodla zveřejnit inzerát na správce KD.  

Usnesení 7-3-17.………………………… 5-0-0 
 
4. RMM projednala způsob provádění rezervací nájmů KD a rozhodla, že žádosti o pronájem 
KD budou přijímány na předepsaném formuláři prostřednictvím spisové služby městyse a 
budou předloženy RM ke schválení. Následně budou žadatelé vyrozuměni o výsledku 
rozhodnutí a termínu uzavření smlouvy. Po uzavření smlouvy bude rezervovaná žádost 
zveřejněna v kalendáři na stránkách MM.  
RMM dále schválila postup pro rezervování KD místními spolky a organizacemi:  
Místní spolky a organizace budou místostarostou vyzvány, aby předložily svoje požadavky na 
rezervaci KD pro následující kalendářní rok vždy do 31.7., aby byla umožněna možnost 
vzájemné koordinace termínů akcí.  
Usnesení 7–4-17.………………………… 5-0-0 
 
5. Č.j. 306/17, RMM projednala Žádost Jednoty OREL Měřín o zohlednění výše nájmu na 
divadelní představení ochotnického souboru z Kamenice. RMM rozhodla žádosti nevyhovět. 
Usnesení 7-5-17…………………………….5-0-0 
 
6. Č.j.336/17 RMM  projednala Inspekční zprávu a Protokol o kontrole z inspekční činnosti, 
která byla provedena  v ZŠ Měřín  ve dnech 15.-20.3.2017.  
Výsledek kontroly: nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 
RMM schválila odměnu ředitelce školy ve výši a vyslovuje poděkování paní ředitelce a celému 
pedagogickému sboru.  
Usnesení 7-6-17.…………………………… 5-0-0 
 
7. Č.j. 351/17, RMM projednala žádost … o pronájem části pozemku p.č. 1621/8 v k.ú. Měřín 
(cca 800 m2)na sečení trávy. RMM rozhodla sdělit žadatelce, že pozemek je již propachtován. 
RMM Usnesení 7-7-17.…………………………… 5-0-0 
 
 



8. Č.j. 324/17, RMM projednala  Žádost obyvatelů domu č.526, Zarybník, Měřín o koupi části 
pozemků za jejich domem, které nyní používají jako zahrádky. RMM rozhodla provést místní 
šetření před příští RMM. 
Usnesení 7-8-17.…………………………… 5-0-0 
 
9. Č.j.365/17 RMM projednala Žádost o bezplatné užívání veřejného prostranství u 
Zdravotního střediska za účelem pořádání tradiční akce pro děti Nemotora car. 
RMM rozhodla s bezplatným užíváním souhlasit. 
Usnesení 7-9-17…………………………….5-0-0 
 
10. Č.j.367/17 RMM  projednala žádost …, o přijetí do Domu pečovatelské služby v Měříně. 
RMM rozhodla oznámit žadatelce, že v současnosti není v DPS žádný volný byt a že bude 
zařazena do seznamu žadatelů.    
Usnesení 7-10-17.…………………………… 5-0-0 
 
11. Č.j. 354/17, RMM projednala žádost jednatele firmy Robotka TZB, s.r.o.,  p. Jiřího Buriánka, 
Za hřbitovem 306,Měřín o pronájem nebytových prostor v objektu obecního úřadu v pravé 
části za lékárnou za účelem provozování prodejního skladu materiálu voda, topení, plyn. 
Protože byl záměr pronájmu již zveřejněn v lednu 2017 a přihlásil se pouze tento zájemce, 
RMM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s tímto zájemcem.  
Usnesení 7-11-17.………………………… 5-0-0 
 
12. Č.j. 372/17 RMM projednala návrh Příkazní smlouvy  č.11/2017 na přípravu, zpracování a 
vyhodnocení výběrového řízení na akci: Měřín- oprava cesty mezi silnicí II/602 a k silnici na 
Černou, kterou předložila Ing. Hana Veselá .  Jedná se o cestu podél rybníků Valcha a Polovec. 
RMM rozhodla souhlasit s návrhem smlouvy a pověřila starostu jejím podpisem. 
Usnesení 7-12-17.…………………………… 5-0-0 
 
13. Č.j.373/17 RMM projednala návrh Příkazní smlouvy  č.12/2017 na přípravu, zpracování a 
vyhodnocení výběrového řízení na akci:  Měřín-oprava chodníku na ulici Náměstí-II.část, 
kterou předložila Ing. Hana Veselá .  Jedná se o chodník od č.p.  5 až po č.p.13 na spodní straně 
Náměstí. RMM rozhodla souhlasit s návrhem smlouvy a pověřila starostu jejím podpisem. 
Usnesení 7-13-17.…………………………… 5-0-0 
 
14. RMM rozhodla souhlasit s uzavírkou silnice na základě podané žádosti o povolení 
uzavírky silnice, zvláštního užívání silnice II/349 a žádosti o stanovení přechodného 
dopravního značení v rámci uzavírky silnice a vyznačení objízdné trasy u příležitosti konání 
místní pouti 25.6.2017 a dále u příležitosti konání slavnostní primice 1.7.2017. 
Usnesení 7-14-17 ……………….5-0-0 
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


