
Výpis z jednání č. 11  Rady městyse Měřína konané dne 13.07.2016 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 11 -1-16 ………………………………………………………………..………………….5-0-0 
 
2. RMM projednala způsob zajištění dodávek, případně výběrových řízení na zařízení v KD: 

 Zařízení kuchyně  

 Stoly  

 Židle čalouněné 220 ks,  

 Židle s tvrdým sedákem 100ks,  

 Zhotovení 3 ks barů 

 Venkovní úpravy 
RMM rozhodla oslovit paní Ing. Hanu Veselou s žádostí o zajištění organizace výběrového 
řízení na dodávku výše uvedeného vybavení a prací. RMM pověřuje místostarostu zajištěním 
tohoto úkolu. 
Usnesení RM 11-02-16…………………………………………………………………………………...5-0-0 
 
3. Č.j.527/16 RMM projednala žádost o vyjádření k vydání licence na provozování  autobus 
dopravy na lince  Strakonice – Brno přes Měřín a rozhodla vydat souhlasné stanovisko 
k vydání licence. 
Usnesení RM 11-3-16 …………………………………………………………………………………5-0-0 
 
4. Č.j. 538/16, RMM vzala na vědomí dopis p. Kundely Viktora o odstoupení z funkce člena 
Kulturní komise městyse Měřína ke dni 30.6.2016.  
RMM děkuje p. Kundelovi za práci v KK. 
Kulturní komise má po tomto odstoupení 4 členy a to: 
pp.Vlacha Zdeňka, Terezu Motyčkovou, Janu Koženou a Lenku Kutreiberovou. 
Usnesení RM 11 -4 -16 ……………………………………………………………………………..5-0-0 
 
5. Č.j.543/16 RMM projednala Revizní zprávu o kontrole Dětského hřitě u DPS  a pověřila 
místostarostu zajištěním oprav vyjmenovaných závad.   
Usnesení RM 11-5-16. ………………………………………………………………………………..5-0-0 
 
6. Č.j.500/16 RMM  projednala žádost p. Součka Františka o vyřešení příjezdu k p.č. 461 v k.ú. 
Měřín a rozhodla pověřit starostu jednáním s žadatelem. 
Usnesení RM 11-6-16…………………………………………………………………………………5-0-0 
 
7. RMM projednala za přítomnosti členů Kulturní komise  návrh akcí při otevření Kulturního 
domu a pověřila členy kulturní komise zajištěním finančních nabídek na kulturní program při 
otevření KD. 
Usnesení RM 11-7-16 ………………………………………………………………………………..5-0-0 
 



8. RMM schválila dohodu o provedení práce s Ing. Jiřím Servítem na zajištění provozu 
kabelové televize a internetové sítě. 
Usnesení RM 11-8-16 …………………………………………………………………………………4-1-0 
 
9. RMM projednala obdržené vyúčtování a návrh příkazní smlouvy od fi WIK za autorský 
dozor (AD) na rekonstrukci kulturního domu za období 02/2016-04/2016 dle Usnesení ZMM 
č.7/2015 III.1.na částku 79.050,- Kč bez DPH a rozhodla schválit příkazní smlouvu č.01/2016. 
Další náklady na autorský dozor budou řešeny na jednání ZMM 5/2016. 
Usnesení RM 11-9-16 ……………………………………………………………………………………5-0-0 
 
10. Č.j.525/16 RMM vzala na vědomí dopis z Kraje Vysočina o záměru poskytnout Městysi 
Měřínu dar ve výši 3.000,-Kč na podporu převodu vzdělávacích činností žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami z kraje na obce a rozhodla dar přijmout a pověřila starostu 
podpisem smlouvy.   
Usnesení RM 11-10-16………………………………………………………………………………….5-0-0 
 
11. Č.j552/16 RMM projednala dopis České spořitelny a.s. – sdělení o ukončení provozu 
pobočky ČS a.s. Měřín od 1.10.2016. 
RMM rozhodla podat stížnost na ukončení provozu pobočky v Měříně doplněnou o petici 
občanů včetně občanů spádových obcí na centrálu České spořitelny, a.s. 
Usnesení RM 11 –11 -16 ………………………………………………………………………………..5-0-0 
 
12. Č.j. 553/16 RMM projednala návrh smlouvy o dílo č. 7/2016 s Ing. Leošem Pohankou, 
Nové Veselí : „Přestupní terminál autobusové hromadné dopravy“. 
RMM rozhodla s návrhem smlouvy souhlasit a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení RM 11-12-16 …………………………………………………………………………………..5-0-0 
 
13. RMM vzala na vědomí Závěrkový list č. PL-20160321-115-11 na akci : „Dodávka zemního 
plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh na období 
1.1.2017 – 31.12.2018. 
Usnesení RM 11-13-16 
 
14.Č.j. 559/16 RMM projednala a schválila žádost o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní 
smlouvy TJ Jiskra Měřín a schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace TJ 
Jiskra Měřín. 
Usnesení RM 11-14-16 
 
15. Č.j. 544/16 RMM vzala na vědomí Harmonogram  úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev 
krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016. 
Usnesení RM 11-15-16 
 
16. Č.j.555/16 RMM vzala na vědomí pozvánku na místní šetření ve věci BPEJ v k.ú. Měřín. 
Usnesení RM 11-16-16 
 
17. Č.j.567/16 – RMM projednala žádost o vyjádření ke stavbě „ Měřín příp. NN parc. 3149/3 
Rozmarin“ a rozhodla  vydat souhlasné stanovisko. 
Usnesení RM 11-17-16 



 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


