
Výpis z jednání č. 7 Rady městyse Měřína konané dne 16.5.2018  

1. RMM odsouhlasila program jednání.   
 

2. RMM projednala žádost o vyjádření k přechodné úpravě provozu při rekonstrukci silnice 
na Zabráně, Křiž II_354-Měřín křiž.III3491/číslo silnice II/602. 
RMM rozhodla požádat Krajský úřad Kraje Vysočina a KSUSV o poskytnutí informace, zda je 
v projektové dokumentaci k uvedené stavbě zahrnuto i zbudování již dříve požadovaných 
vjezdových ostrůvků. 
 

3. RMM opakovaně projednala 2 žádosti předložené Jiřím Melkusem, který zastupuje 
Ředitelství silnic a dálnic ČR.  Předchozí žádosti ze dne 4.4.2015 byly p. Melkusem doplněny. 
Všechny pozemky se nachází u dálničního podjezdu na komunikaci vedoucí od Třech mostů 
do Valchy. 

1 Nájemní smlouva na pozemky 1208 m2 za nájemné 24.160,-Kč/rok 
2 Smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku s pozdějším odkupem 

zastavěného pozemku, která byla doplněna v příloze č, 1 o popis pozemních úprav, 
které plánují na pozemcích MM realizovat.     

RMM rozhodla s Nájemní smlouvou souhlasit a pověřila starostu jejím podpisem.  
Smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku předložit ZMM k projednání.   
 

4. RMM  projednala  Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly o poskytování sociálních 
služeb v Měříně provedenou zástupci Kraje Vysočina dne 30.4.2018. 
Závěr kontroly: Bez nedostatků. RMM děkuje všem zaměstnancům, kteří se na tomto 
výsledku podíleli. 
 

5. RMM projednala žádost o finanční příspěvek 7.500,-Kč na Linku bezpečí, z.s., 
která poskytuje tel. pomoc dětem a mladým lidem. RMM rozhodla žádosti nevyhovět. 
 

6. RMM projednala žádost Rybáři Měřín.z.s. o výjimce z pronájmu  rybníka Nový na tradiční 
krajskou feederovou ligu FEEDER CLUBU Třebíč, dne 29.6.-1.7.2018. 
RMM rozhodla s žádostí souhlasit.  
 

7.RMM projednala 2 žádosti p. …: 
        1. Žádost o poskytnutí informací o tom, kdo vyhrál výběrové řízení na umístění atrakcí      
na tradiční pouti v Měříně v 2018 a za jakou částku. 
         RMM rozhodla informace poskytnout a pověřuje úřad městyse poskytnutím informací. 
       2. Žádost o zařazení do výběrového řízení na Pouť 2019. 
RMM vzala žádost o zařazení do výběrového řízení na vědomí. 
 

8. RMM projednala mailovou žádost p. … o pronájem domu v Měříně za účelem bydlení a 
pověřila místostarostu žadateli sdělit, že žádný obecní dům k pronájmu nemáme k dispozici. 
 

9. RMM  projednala návrh Smlouvy  o dílo s firmou AQUASYS spol. s r.o., Žďár nad Sázavou 
na akci III/3518 Měřín-průtah a most ev.č. 3518-1, (rekonstrukce silnice a mostu na Zabráně), 
dle které bude MM hradit náklady na chodník podél silnice  a rekonstrukci dešťové kanalizace 
na ulici Zabrána za cenu 1.289.981,- Kč vč. DPH. 



RMM projednala též Výzvu k součinnosti k uzavření smlouvy, kterou jsme obdrželi od KSÚS 
Jihlava. RMM pověřila starostu podpisem Smlouvy o dílo s firmou AQUASYS, s.r.o. 
 

10. RMM  souhlasila se žádostí manželů… o povolení vstupu na obecní pozemek za účelem 
postavení lešení při rekonstrukci fasády domu č.p. 110, Měřín na období V.-VIII/2018. 
 

11. RMM vzala na vědomí odstoupení p. Anety Hnízdilové z funkce člena komise pro výstavbu 
a rozvoj. Náhradníka RMM nebude jmenovat. 
 

12. RMM projednala žádost  p. .., o prodloužení nájemní smlouvy na byt ve III.NP radnice. 
RMM rozhodla smlouvu prodloužit o jeden rok, tedy do 31.5.2019. 
 

13. RMM  oznamuje na základě zákona 82/2015 Sb., Čl. II, Přechodná ustanovení, bod 9., 
změnu pracovního poměru ředitelky MŠ p. Jany Janů  na dobu neurčitou.  Dále oznamuje, že 
dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období počíná běžet další šestileté 
období dle zákona 561/2004 Sb., §166, od.3. 
 

14. RMM projednala žádost Povodí Moravy, s.p., Náměšť nad Oslavou o vyjádření k technické 
infrastruktuře v oblasti provádění údržby toku Balinky v prostoru od Nového rybníka po most 
na Zabráně, tedy cca 300 m, kde plánují  zpevňování břehů návozem lomového kamene na 
břehy. RMM rozhodla oznámit, že v uvedené oblasti nejsou žádné sítě ve vlastnictví MM. 
 

15. RMM projednala návrh světelné informační tabule nad vstupní dveře do KD a umístění 
znaku městyse Měřína na balkoně nad vchodem.  RMM rozhodla předložit tyto návrhy ZMM. 
 

16. RMM projednala strukturovanou nabídku firmy E.ON Energie, a.s. na dodávku elektřiny 
na rok 2019. RMM rozhodla nabídku přijmout. 
 

17. RMM pověřuje výběrem místního poplatku za stánkový prodej na místní pouti v červnu 
tohoto roku organizaci Rybáři Měřín, z.s. 
 

18. RMM schválila přijetí daru ZŠ Měřín od .. ve výši 52.820,- Kč. 
 

19. RMM rozhodla požádat Úřad městyse Měřín o povolení skácení suché lípy na p.č.29/1 
v k.ú.Pustina u Měřína – III. etapa obnovy veřejné zeleně. 
 

20. 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 24.6.2018. 
 

21. RMM projednala a schválila : 
- Směrnice městyse Měřín č.24/2018 O ochraně osobních údajů 
- Zásady ochrany osobních údajů, jako informaci občanům a veřejnosti o zavedení GDPR 
v městysi Měřín. 
 

22. Č.j.487/18, RMM projednala a schválila návrh Příkazní smlouvy č.12/2018 mezi Ing. 
Hanou Veselou a MM  na přípravu, zpracování  a vyhodnocení výběrového řízení na zakázku 
malého rozsahu na stavební práce “ Oprava místních komunikací v ul. Pod Dálnicí a Na Nivech 
a oprava zpevněných ploch v městyse Měřín“ “ za cenu 8.500,-Kč. 



RMM pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

23. RMM  projednala a schválila návrh Výzvy na provedení stavebních prací na akci “Oprava 
místních komunikací v ul. Pod Dálnicí a Na Nivech a oprava zpevněných ploch v městyse 
Měřín“ a stanovil komisi pro otevírání obálek  dne 13.6. 2018 v 10:00 hod ve složení: 
Předseda:  Ing. Jiří Servít 
Člen:     Ing. Jaroslav Pazdera 
Člen:     Jana Klímová 
Náhradníci: JUDr. Dvořák, A. Oulehlová, R. Hnízdil 
 

24. RMM projednala Žádost o podporu na 1 pracovní místo z Operačního programu 
Zaměstnanost na úpravu veřejné zeleně. Jedná se uchazeče  evidovaného na Úřadu práce . 
RMM souhlasila s podáním žádosti. Bude zřízeno nové pracovní místo na tuto činnost u 
městyse Měřín od 18.6.2018. 
 
*************************************************************************** 
 
 
 
 


