
Výpis z jednání č.8 Rady městyse Měřína konané dne 24.5.2017 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 8-1-17.……………………………5-0-0 
 
2. Č.j. 324/17, RMM provedla místní šetření na základě žádosti obyvatelů domu č. 526, 
Zarybník, Měřín o koupi části pozemků za jejich domem, které nyní používají jako zahrádky.  
RMM rozhodla po provedeném místním šetření požádat o stanovisko podnik Povodí Moravy. 
Usnesení 8–2-17.……………………………5-0-0 
 
3. Č.j. 318/17, RMM projednala žádost … o pozici správce Kulturního domu, kterou předložil 

na základě inzerátu, o jehož zveřejnění bylo rozhodnuto na minulé RMM.  Na základě osobního 

setkání  bylo rozhodnuto uzavřít s uchazečem dohodu o provedení práce na pozici správce KD 

Měřín. 

Usnesení 8-3-17.………………………… 5-0-0 
 
4. RMM vzala na vědomí ústní informaci p. Strnadové o postupném ukončení její činnosti jako 
knihovnice v místní knihovně. RMM rozhodla zveřejnit záměr na obsazení místa knihovnice.  
Usnesení 8–4-17.………………………… 5-0-0 
 
5. Č.j. 359/17, RMM vzala na vědomí závěrečné vyhodnocení 2 akcí: 

• “Zateplení budovy zdravotního střediska Měřín“ provedenou Státním fondem 
životního prostředí s výsledkem: Projekt splnil podmínky pro závěrečné vyhodnocení.  
Dotace ze  SFŽP činila celkem 94.694,-Kč + 1.609.820,- Kč, celkem 1.704.514,-Kč. 

• „Mobilní technikou k čistému prostředí“ provedenou Státním fondem životního 
prostředí s výsledkem: Projekt splnil podmínky pro závěrečné vyhodnocení.  Dotace 
ze  SFŽP činila celkem 91.000,-Kč + 1.547.000 z dalších fondů, celkem 1.638.000,-Kč.  

RMM tímto děkuje zaměstnancům MM za dobrou práci. 
Usnesení 8-5-17.……………………………5-0-0  
 
6. Č.j. 392/17 RMM vzala na vědomí Oznámení Odboru životního prostředí Magistrátu města 
Jihlavy o zahájení stavebního a vodoprávního řízení na akci: Rybník V sečích-náprava a 
prevence škod bobrem.   
Usnesení 8-6-17.…………………………… 5-0-0 
 
7. Č.j. 391/17, RMM vzala na vědomí Oznámení o zahájení územního řízení na „Zařízení 
staveniště pro rekonstrukci D1 úsek 18 Měřín-Velké Meziříčí západ“ na p.č. 1534/2, 1547, 
1548/2, 1549 v bývalé cihelně. Pozemky mají výjezd bránou přímo na krajskou silnici Černá – 
Měřín. 
Usnesení 8-7-17.…………………………… 5-0-0 
 
8. RMM projednala způsob zajištění vedení kroniky městyse Měřína po zemřelém p. Mgr. 
Oldřichu Hnízdilovi. RMM rozhodla zveřejnit záměr na obsazení místa kronikáře. 
Usnesení 8-8-17.…………………………… 5-0-0 
 



9. RMM projednala návrh místostarosty o zajištění možnosti prohlídky statku č.p. 15.  
Usnesení 8-9-17…………………………….4-0-0 
 
10. RMM  pověřila ing. Hanu Veselou zadáním výzvy k podání nabídek na veřejnou 
zakázku  „Měřín – Oprava cesty mezi silnicí II/602 k silnici na Černou“. Lhůta pro podání 
nabídek končí dne  29.05.2017 v 9:00 hod.                                                           
Usnesení 8-10-17.…………………………… 5-0-0 
 
11. RMM navrhla složení výběrové komise na otevírání obálek, posouzení  a hodnocení 
nabídek na akci „Měřín – Oprava cesty mezi silnicí II/602 k silnici na Černou“ : 
Předseda Jiří Servít, Členové JUDr. Karel Dvořák, Josef Hrad. Náhradníci Roman Hnízdil, Anna 
Oulehlová, Petr Matějíček 
Jednání výběrové komise se uskuteční 29.5.2017 od 9,00 hod. v kanceláři starosty.                           
Usnesení 8-11-17.………………………… 5-0-0 
 
12. RMM vzala na vědomí informaci o udělení dotace na akci „Měřín kompostuje“ ve výši 
1,27mil. Kč z celkové ceny 1,496 mil. Kč. Z této dotace bude pořízeno 350 ks kompostérů pro 
občany a štěpkovač. RMM pověřuje starostu zajištěním výběrového řízení a následně dalších 
kroků k vyřízení dotace. 
Usnesení 8-12-17.…………………………… 5-0-0 
 
13. RMM vzala na vědomí vyhlášení grantu Kraje Vysočina na Poskytnutí dotací na novou 
drobnou lesní techniku a pověřila starostu podáním žádosti o všechny 3 vyjmenované položky, 
tj.: motorová pila, křovinořez a postřikovač. Dotace bude činit 23.000,-Kč + DPH. 
Usnesení 8-13-17.…………………………… 5-0-0 
 
14. RMM projednala žádost… o pronájem chaty ve vlastnictví městyse Měřín v lokalitě Lalůvky 
IV.  RMM rozhodla provést místní šetření před příští RMM.  
Usnesení 8-14-17 ……………….5-0-0 
 
15. RMM schválila pořízení daru panu Ivo Rohovskému k výročí narození. 
Usnesení 8-15-17 ……………….5-0-0 
 
16. Č.j. MM 414/17, RMM projednala žádost obce Chlumek  o uzavření dohody o vytvoření 
společného školského obvodu spádové mateřské a základní školy. RMM rozhodla postoupit 
žádost ZMM. 
Usnesení 8-16-17 ……………….5-0-0 
 
17. Č.j. 412/17, RMM vzala na vědomí oznámení Coop Velké Meziříčí o záměru uzavření 
prodejny Na Nivech.   
Usnesení 8-17-17 ……………….5-0-0 
 
18. Č.j. MM 413/17, RMM vzala na vědomí oznámení o ukončení provozu linky 380 710 –
Strakonice, Pelhřimov, Jihlava, Brno od 1.7.2017. 
Usnesení 8-18-17 ……………….5-0-0 
 



19. Č.j. MM 413/17, projednala návrh Dodatku č.3 s firmou Content, s.r.o, Brno, k SoD 1/2015“ 
Měřín, lokalita Balinka-II.Etapa-inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD“, kterým se 
posunuje vybudování chodníků a konečného povrchu silnice z původního termínu 2017 na 
nový termín: do 31.10. 2018. 
Důvod: začala výstavba RD Balinka III. a silnice a chodníky by se mohly poškodit. 
RMM rozhodla předložit tento dodatek ZMM.  
Usnesení 8-19-17 ……………….5-0-0 
 
20. Č.j.MM 417/17, RMM projednala návrh Příkazní smlouvy č.5/2017 s Ing. Ivanou Tužinskou, 
Jihlava na předprojektovou přípravu projektu „ Městys Měřín – přestupní terminál“  a rozhodla 
pověřit starostu jejím podpisem. 
Usnesení 8-20-17 ……………….5-0-0 
 
21. Č.j. MM 416/17 RMM projednala  Návrh Smlouvy o dílo č.4 /2017  s Ing. Ivanou Tužinskou, 
Jihlava na přípravu podkladů a podání žádosti o dotaci na projekt „Komplexní obnova veřejné 
zeleně v městyse Měřín III. etapa“  za úpravu projektové dokumentace a konzultace s AOPK  a 
30.000,-Kč za zpracování žádosti. 
RMM souhlasí s návrhem SoD a pověřila starostu podpisem. 
Usnesení 8-21-17 ……………….5-0-0 
 
22. Č.j. MM 421/17 RMM projednala žádost Obce Otín o stanovisko ke Smlouvě o uložení části 
vodovodního potrubí na pozemcích městyse Měřín na akci „Posílení vodního zdroje Otín“.  
RMM rozhodla předložit žádost ZMM. 
Usnesení 8-22-17 ……………….5-0-0 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


