
Výpis z  jednání č.9 Rady městyse Měřín konané dne 2.6.2021 
 
1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2.  RMM vzala na vědomí žádost od ….. o pronájem prostoru hostince pod KD Měřín. RMM 
rozhodla zveřejnit záměr pronájmu. 
  

3. RMM projednala žádost o koupi pozemku pro výstavbu nové trafostanice, kterou plánuje 
Eon postavit na travnatém pozemku ve vlastnictví MM ….. na vjezdu do ulice Černická. Byla 
by to náhrada za trafostanici na sloupu napravo od Měřína směrem k Černé. 
RMM rozhodla postoupit žádost ZMM s kladným stanoviskem. 
 

4. RMM schválila dokumentaci k výzvě na podání nabídek na „Pořízení FVE do budovy DPS 
v městysi Měřín“. Parametry FVE: 9,9 kWp, na střeše, veškerá el. bude spotřebována 
v budově, přebytky budou akumulovány do baterií pro následný ohřev TUV, provoz 
kabelové televize a spotřebu společných prostor DPS. Rozpočet dle projektanta 600.000,-
Kč- + DPH. Dotace 60%. Termín podání nabídek: do pátku 18.6. 2021 do 11:00. 
RMM jmenovala komisi pro otevírání obálek:, která bude zasedat 18.6. od 11:00 hod. 
Předseda: Ing. Jiří Servít, členové: Ing. Jaroslav Pazdera, Ing. Dana Černá 
 

5.  RMM pověřila Kolpingovo dílo Měřín, z.s. s vybíráním poplatků od stánkařů na letošní 
pouti včetně následného úklidu.   
 

6. RMM projednala první verzi Dokumentu „Koncepce rozvoje sportu v městysi Měřín“.  
RMM pověřila místostarostu zhotovením návrhu konečné verze, která bude předložena na 
program nejbližšího ZMM.  
 

7.  RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD. 

Objednávky KD :  

15.+ 16.+17.10.2021 DIVOCHOT, divadlo 

25.9.2021 …., svatba 
 

8. RMM projednala návrh Smlouvy se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, a.s. na 
položení vodovodního potrubí a vodoměrné šachty na pozemcích MM na ulici Pod Dálnicí 
v rámci akce: „Měřín-rekonstrukce vodovodu ul. Pod Dálnicí“. 
RMM rozhodla se smlouvou souhlasit a pověřila starostu podpisem. 
 

9. RMM vzala na vědomí informace firmy REMA, Praha ohledně nabídky na zajištění 
zpětného odběru odpadních elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů.  
RMM rozhodla nabídku nepřijmout. V současnosti máme odběratele na elektrozařízení: 
Elektrowin + Asekol a další odběratele nechceme rozšiřovat. 
 
10. RMM vzala na vědomí dopis  z Min. zemědělství: „Oznámení o návrzích opatření obecné 
povahy a Výzvu k uplatnění připomínek“. Cílem ministerstva je aktualizovat Národní plán 
Povodí Dunaje, který by sumarizoval stav povodí a navrhl opatření k snížení dopadu 
povodní a sucha. 
 



11. RMM  projednala žádost z Ministerstva spravedlnosti  o součinnost v zajištění „Podání 
průběžného oznámení veř. funkcionáři“  za období 1.1.2020 až 31.12.2020 . Oznámení musí 
být podáno do 30.6.2021. 
 

12. RMM projednala mailovou žádost p. Jaroslava Holého České Budějovice o poskytnutí 
informace podle zákona 106/1999 Sb. kdo byl vybrán a kolik zaplatil za pronájem pozemků 
na pouť 2021. RMM rozhodla pověřit zástupce obce p. Mgr. Klimenta ZR o zaslání odpovědi.    
 

13. RMM projednal nabídku p.Bittnera, fi AGUSEN, na vyhotovení malého energetického 
auditu s cílem zjištění správnosti nastavení distribučních sazeb a výše jističů u odběrných 
míst elektřiny městyse. RMM rozhodla nabídku nevyužít. 
 

14. RMM projednala návrh Smlouvy o věcném břemeni mezi MM a fi EG.D,a.s. na položení 
el. kabelů NN k novostavbě …… na Zarybníku. RMM rozhodla se smlouvou souhlasit a 
pověřila starostu podpisem. 
 

15. RMM projednala nabídku EO.n,a.s. na uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie 
na roky 2022 + 2023. RMM rozhodla nabídku nevyužít. 
 


