
Výpis z jednání  č. 12  Rady městyse Měřína konané dne 27.07.2016 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 12 -1-16 ………………………………………………………………..………………….5-0-0 
 
2. RMM rozhodla, že bude na náklady městyse Měřína opravena historická kaplička na 
Jihlavské ulici, vedle Tomanových, která je v majetku městyse Měřína.  Jedná se o opravu 
oken a dveří, fasády a střechy.  
Usnesení RM 12-2-16………………………………………………………………………………….5-0-0 
 
3. Č.j.603/16 RMM projednala žádost p. Marie Pípové, Stránecká Zhoř 61 o umístění v DPS. 
RMM rozhodla sdělit žadatelce, že v současnosti není žádný byt volný a její žádost bude 
zařazena do seznamu uchazečů.  
Usnesení RM 12-3-16 …………………………………………………………………………………5-0-0 
 
4. Č.j. 604/16, RMM projednala žádost ředitelky MŠ Měřín o převod finančních prostředků 
z rezervního fondu školy do fondu investic ve výši 350.000,-Kč na úhradu faktur na opravu 
sociálního zařízení. RMM rozhodla doporučit ZMM převod schválit. 
Usnesení RM 12 -4 -16 ……………………………………………………………………………..5-0-0 
 
5. Č.j.594/16 RMM projednala žádost o vyřešení havárie jedné ze tří nádrží na teplou vodu 
pro kuchyň v ZŠ Měřín.  RMM rozhodla doporučit ZMM  navýšení provozního příspěvku o 
finanční částku dle nabídky. 
Usnesení RM 12-5-16. ………………………………………………………………………………..5-0-0 
 
6. Č.j.573/16 RMM projednala žádost p. Jaroslava Holého z Lišova, okres ČB o zařazení do 
výběrového řízení na zajištění pouťových atrakcí na pouť 2017. RMM pověřila místostarostu  
sdělit žadateli, že výběrové řízení proběhne až na jaře 2017.  
Usnesení RM 12-6-16…………………………………………………………………………………5-0-0 
 
7. Č.j. 574/16 RMM projednala Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni, předložený 
zástupcem firmy EON,  na položení kabelové přípojky NN na akci “Měřín, příp.NN 3048/3,/4 
Černí“ a pověřila starostu jejím podpisem. 
Usnesení RM 12-7-16 ………………………………………………………………………………..5-0-0 
 
8. Č.j. 575/16, RMM projednala závěrečné vyhodnocení akce “Zateplení obecního úřadu 
Měřín“, které provedl Státní fond životního prostředí se závěrečným výrokem:  
„Podmínky stanovené smlouvou č.12113483 byly splněny“.  
RMM děkuje tímto všem zúčastněním za práci, kterou se podíleli na této akci.   
Usnesení RM 12-8-16 …………………………………………………………………………………5-0-0 
 
 
 



9. Venkovní úpravy u Kulturního domu v Měříně: 
RMM rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na dodávku venkovních úprav u KD v Měříně. 
RMM projednala na základě usnesení RMM 11-02-16 z minulé RMM návrh Příkazní smlouvy 
(na 5.500,-Kč) na zajištění výběrového řízení malého rozsahu na stavební práce na akci: 
„Venkovní úpravy u KD Měřín“, který předložila p. Ing.Hana Veselá.  
RMM se zněním Příkazní smlouvy souhlasila a pověřila starostu jejím podpisem. 
RMM rozhodla oslovit s Výzvou o předložení nabídky na tuto akci 3 firmy, a to:,  
Martin Vejmola,Velké Meziříčí,  Vlastislav Cejnek, Lhotky a PKS, a.s.,Žďár nad Sázavou. 
RMM stanovila termín předložení nabídek do pondělí 8.8.2016 do 13:00 hod. 
RMM stanovila termín otevírání obálek na 8.8.2016 ve 13:00 a hodnocení nabídek ve 14:00 
hod a jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: 

1. Ing.Servít Jiří- starosta 
2. Ing. Jaroslav Pazdera- místostarosta 
3. Ivo Rohovský  

Náhradníci: Anna Oulehlové, Roman Hnízdil, Petr Matějíček 
Usnesení RM 12-9-16…………………………………………………………………………………5-0-0 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


