
Výpis z jednání č.8 Rady městyse Měřín konané dne 19.5.2021 
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2.  Výběrové řízení na ředitele MŠ Měřín: protože nebyla obdržena žádná přihláška do 
konkursního řízení na místo ředitele/ředitelky MŠ Měřín, rozhodla RMM o zrušení 
konkursního řízení a o vyhlášení nového konkursního řízení na toto pracovní místo. (zjistit 
možnost zmírnění podmínek, jak dlouho může být pověření) 
RMM pověřila starostu přípravou a zveřejněním opakovaného konkursního řízení. 
 

3. RMM rozhodla požádat Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko o odložení celé výše 
příspěvku 30% na akci  „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Zarybník“. Celková výše 
ceny akce je 8.694.000,-Kč + DPH, příspěvek MM je 30%, tedy činí 2.608.200,-Kč + DPH. 
 

4. RMM projednala „Protokol o kontrole příjemce veřejné finanční podpory“,  
kterou provedl Úřad práce ZR v účetnictví MM na poskytnutí příspěvků na pracovní místa 
Veřejně prospěšných pracovníků. 
Výsledek kontroly: Kontrolou nebylo zjištěno porušení plnění dohody. 
RMM děkuje všem zainteresovaným zaměstnancům za vzornou práci. 
 

5.  RMM projednala návrh „Smlouvy o zajištění přepravy a zpracování odpadu“ předložený 
AVE CZ. Ve Smlouvě je opět 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 o změnu textu na: „Všechny změny cen musí být 
odsouhlaseny oběma stranami“. Tak jako je to v Dodatku č.5 ke „Kupní smlouvě na odpad“, 
který byl schválen na minulé RMM. 
 

6. RMM pověřila místostarostu vypracováním Dokumentu „Koncepce rozvoje sportu 
v městysi Měřín“, který musí být připojen k žádosti o dotaci investiční akci „Vybudování 
zázemí pro děti a mládež na sportovním areálu městyse Měřín“ 
 

7. Pouť 2021: Místostarosta oslovil na základě rozhodnutí z minulé RMM uchazeče o 
pronájem veřejného prostranství na pouť 2021. Výsledek: RMM rozhodla pronajmout 
plochu uchazeči s nejvyšší nabídkou panu Františku Hubenému z Dobronína. 
 

8. RMM se za přítomnosti ředitele SPÚ ZR p. Ing. Pejchala seznámila s možnostmi 
jednoduchých pozemkových úprav za účelem akumulace vody v krajině a snížení škod 
z náhlých srážek. RMM rozhodla podat na SPÚ žádost o provedení studie odtoku vod z 
problémové lokality za MŠ. 
 

9. RMM vzala na vědomí výpověď od …..  z obecního bytu na Družstevní ulici k  31. srpnu 
2021. byt: 1+1 
  

10. RMM projednala žádost fi Penguinebox na umístění výdejního boxu na 64 schránek na 
zásilky objednané přes internet, na ploše vedle COOP nebo jinde v Měříně. 
RMM rozhodla požádat žadatele o upřesnění podmínek. 
 

11. RMM  projednala  dopis od VaS s Ceníkem dálkového odpočtu vodoměrů. 
RMM rozhodla nabídku nevyužít. 



12. RMM projednala nabídku  na presentaci Měřína na nové edici map Klubu českých 
turistů. RMM rozhodla pověřit Petra Matějíčka zjištěním dalších podrobností.  
 

13. RMM rozhodla nevyužít nabídky firmy Na kole i pěšky. 
 

14. RMM vzala na vědomí informaci Svazu měst a obcí ČR o dotazníkovém šetření 
aktuálního přehledu mostních objektů, jejich stavu a potřeb obcí k jejich rekonstrukci. 
RMM pověřila starostu vyplněním a odesláním dotazníku. 
 

15. RMM  rozhodla požádat stavební výbor o návrh řešení zabezpečení lávky přes Balinku 
směrem k ulici Zarybník. 
 

16. RMM  rozhodla objednat sečení travnatých ploch v Měříně a Pustině. 
 

17. RMM vzala na vědomí termín prezentace VRT pro zastupitele dne  9.6.2021 ve 13:00. 
 

18. RMM rozhodla objednat propagační nálepky k 50. ročníku Měřínské padesátky. 
 

19. RMM rozhodla schválit odměnu ředitelce ZŠ. 
 

20. RMM projednala žádost  p.Nováka – projektanta o stanovisko ke stavbě  „Energoblok – 
areál pila Čížek“. RMM se stavbou souhlasí. 
 


