
Výpis s  jednání č. 10 z jednání Rady městyse Měřína konané dne 22.06.2016 od 16.00 
hodin 

(Hlasování : pro – zdržel se – proti) 
 
Přítomni: Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, Roman Hnízdil, Anna Oulehlová 
                Mgr. Petr Matějíček 
 
1.RM odsouhlasila program jednání   
Usnesení RM 10 -1-16 ………………………………………………………………..………………….5-0-0 
 
2. Č.j.502/16 RMM vzala na vědomí dopis z Kraje Vysočřina o záměru poskytnout Městysi 
Měřínu dar ve výši 78.202,-Kč na podporu převodu vzdělávacích činností zákl. uměleckých 
škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a rozhodla dar přijmout.   
Usnesení RM 10-2-16………………………………………………………………………………….5-0-0 
 
3. Č.j.497/16 RMM projednala návrh na vyřazení z provozu nákl auta AVIA 30K, SPZ 4J2 21 09 
(r.v.1982, stáří 34 roků)  v majetku Městyse Měřína na základě protokolu o technické 
prohlídce ze dne 10.6.2016 kde je konstatováno 5 závažných závad a rozhodla využít nabídky 
p. Izdné, Černá na koupi této Avie za cenu 15.000,-Kč a navrhuje do ZMM schválit tento 
prodej. 
Usnesení RM 10-3-16 …………………………………………………………………………………5-0-0 
 
4. Č.j. 501/16, RMM projednala  nabídku p.Klimeše, Zabrána 82, Měřín na prodej jeho 
vlastního nákl auta AVIA 31T r.v.1995 Městysi Měřínu a rozhodla se, že nejprve nechá 
posoudit technický stav nabízeného vozidla a pořídit nezávislé ocenění vozidla a pověřila 
starostu zajištěním posouzení. 
Usnesení RM 10 -4 -16 ……………………………………………………………………………..5-0-0 
 
5. RMM projednala návrh programu otevírání KD předložený Kulturní komisí (osobně 
přítomni p. Kožená a Kuthreiberová). RMM rozhodla pozvat KK opět na další RMM k dalšímu 
projednání programu. 
Usnesení RM 10-5-16. ………………………………………………………………………………..5-0-0 
 
6. Č.j.500/16 RMM  projednala žádost Mysliveckého spolku „STRŽ“ Měřín o souhlas 
s umístěním sídla v budově sokolovny Měřín. Po dohodě s pověřeným členem výboru MS 
Strž byla žádost vzata zpět.  
Usnesení RM 10-6-16…………………………………………………………………………………5-0-0 
 
7. Č.j.499/16, RMM projednala nabídku fi Požární technika Komet, s.r.o.,Pečky na opravu 
požárního vozidla v majetku městyse Š 706 CAS 25 RZ: ZR 43-44 za cenu 515.792,-Kč vč.DPH 
a rozhodla projednat nabídku na příštím ZMM. 
Usnesení RM 10-7-16 ………………………………………………………………………………..5-0-0 
 
8. Č.j 496/16 RMM  projednala nabídku fi LS Mont, s.r.o. Žďár nad Sázavou na dodávku 67 ks  
měřičů tepla na otopná tělesa v souladu s předpisem a rozhodla nabídku přijmout.  
Usnesení RM 10-8-16 …………………………………………………………………………………5-0-0 
 



 
9. RMM vzala na vědomí tel. sdělení p.Čížka místostarostovi p. Ing. Pazderovi o stažení 
žádosti o místo správce  Kulturního domu. RMM rozhodla pokračovat ve výběrovém řízení na 
správce.  
Usnesení RM 10-9-16 ……………………………………………………………………………………5-0-0 
 
10. RMM projednala žádost Školy umění Měřín, z.s. o umístěním sídla spolku v prostorách 
hasičské zbrojnice a rozhodla požádat žadatele o doplnění informací. 
Usnesení RM 10-10-16…………………………………………………………………………………...5-0-0 
 
11. Č.j…./16 RMM projednala nabídku firmy VYZNAČ, s.r.o. na vyhotovení přechodného 
dopravního značení při výstavbě chodníku na ulici Černická. RMM rozhodla nabídku 
přijmout. 
Usnesení RM 10 –11 -16 ………………………………………………………………………………..5-0-0 
 
12. Č.j. 516/16 RMM projednala cenovou nabídku Ing. Jna Zástěry na vypracování projektové 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci: „Městys Měřín – autobusový 
terminál“ a rohodla předložit nabídku k rozhodnutí na ZMM.  
Usnesení RM 10-12-16 …………………………………………………………………………………..5-0-0 
 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


