
Výpis z jednání č. 13  Rady městyse Měřína konané dne 03.08.2016 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 13 -1-16 ………………………………………………………………..………………….5-0-0 

2. Vnitřní zařízení pro Kulturní dům v Měříně. 
RMM rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na dodávku vnitřního zařízení Kulturního 
domu. Předmětem dodávky budou židle, stoly, vestavěné dřevěné bary, dřevěné dělící 
truhlíky a další inventář nutný pro provoz KD. 
 
RMM projednala na základě usnesení RMM 11-02-16 z minulé RMM návrh Příkazní smlouvy 
(na 7.500,-Kč) na zajištění výběrového řízení malého rozsahu na dodávku vnitřního zařízení 
pro KD Měřín“, který předložila p. Ing.Veselá.   
RMM se zněním Příkazní smlouvy souhlasila a pověřila starostu jejím podpisem. 
RMM rozhodla oslovit s Výzvou k podání nabídky na tuto akci 3 firmy, a to:,  
       1. DŘEVO-družstvo, Měřín, IČO: 00030554595 
      2. INTERIER Urbánek s.r.o.,Sadová 531,  595 01 Velká Bíteš, IČO: 25515390  
      3. LIGNO nábytek s.r.o.,Otínská 546, 594 42 Měřín IČO: 29295084 
RMM stanovila termín předložení nabídek do středy 17.8.2016 do 13:00 hod. 
RMM stanovila termín otevírání obálek na 17.8.2016 ve 16:00 hod a hodnocení nabídek ve 
16:30 hod a jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: 

1. Ing.Servít Jiří- starosta 
2. Ing. Jaroslav Pazdera- místostarosta 
3. Roman Hnízdil  

Náhradníci: Anna Oulehlové, Ivo Rohovský, Petr Matějíček 
Usnesení RM 13-2-16…………………………………………………………………………………5-0-0 
 
3. Zařízení místnosti výdeje jídel v Kulturním domě v Měříně.  
RMM rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na dodávku zařízení pro výdej jídel v KD, 
tzn.dodávku přístrojů, nástěnných skříní, pracovních stolů, sporáků, digestoře a jiného 
inventáře nutného pro provozování výdeje jídel. Požadavkem je, aby všechna zařízení a 
vybavení byly v nerezovém provedení. 
RMM projednala na základě usnesení RMM 11-02-16 z minulé RMM návrh Příkazní smlouvy 
(na 7.500,-Kč) na zajištění výběrového řízení malého rozsahu na dodávku výše uvedeného 
zařízení pro KD Měřín, který předložila p. Ing.Veselá.   
RMM se zněním Příkazní smlouvy souhlasila a pověřila starostu jejím podpisem. 
RMM rozhodla oslovit se žádostí o nabídku na tuto akci 3 firmy, a to:,  

1. František Novák, Gastro HB, Ledečská 2962, 580 01 Havlíčkův Brod  

2. Miloš Ferda GASTROMSERVIS Kamenice 476, 588 23 Kamenice  u Jihlavy   

3. AGR GASTRO, s.r.o. Novoměstská 2241/15, 590 01 Žďár n/S 

RMM stanovila termín předložení nabídek do středy 17.8.2016 do 13:00 hod. 



RMM stanovila termín otevírání obálek na 17.8.2016 ve 16:15 hod a hodnocení nabídek ve 
17:30 hod a jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: 

1. Ing.Servít Jiří- starosta 
2. Ing. Jaroslav Pazdera- místostarosta 
3. Roman Hnízdil  

Náhradníci: Anna Oulehlové, Ivo Rohovský, Petr Matějíček 
Usnesení RM 13-3-16…………………………………………………………………………………5-0-0 

4. Č.j. 613/16 RMM projednala nabídku služeb fmy INCIEN na zpracování žádosti o finanční podporu 

z OPŽP na dodávku plastových kompostérů pro občany Měřína. RMM rozhodla objednat služby 

dotačního poradenství ve výši 30.000,-Kč u výše uvedené firmy. 

Usnesení RM 13-4-16…………………………………………………………………………………5-0-0 

 

5. Č.j. 619/16 RMM projednala žádost Mgr. Josefa Havelky o změnu účelu dotace farnosti Měřín a 

doporučuje ZMM žádost o změnu schválit a uzavřít změnu veřejnoprávní smlouvy o této dotaci. 

Usnesení RM 13-5-16…………………………………………………………………………………5-0-0 

 

6.RMM schválila nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor s firmou MUDr. Aleš Janoušek, zubní 

ordinace s.r.o. a pověřuje starostu podpisem. 

Usnesení RM 13-6-16…………………………………………………………………………………5-0-0 

 

7. Č.j. 622/16 RMM projednala návrh příkazní smlouvy č. 24/2016 s paní Ing. Hanou Veselou na 

přípravu, zpracování a vyhodnocení výběrového řízení na stavební práce na akci „ Městys Měřín – 

Oprava místních komunikací „ (ulice Pod Dálnicí, část Pustina a Náměstí před hasičskou zbrojnicí a Ve 

Vrbí)“ za částku 12.500,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

Usnesení RM 13-7-16…………………………………………………………………………………5-0-0 

 

8. RMM  rozhodla o obsazení místa správce sokolovny. Správcem sokolovny bude Zdeněk Blažek, 

Pustina 416. 

Usnesení RM 13-8-16 …………………………………………………………………………………..5-0-0 

 

9. Č.j. 385/16 RMM projednala Žádost o souhlas se zřízením staveniště pro modernizaci D1 v areálu 

pily p. Čížka předložený Petrem Novákem z Lipníku a  rozhodla na základě předložených stanovisek 

a vyjádření příslušných orgánů se zřízením staveniště souhlasit za podmínky, že v rámci stavby a při 

jejím provozu nebude použita místní komunikace na pozemku parc.č. 1550 v k.ú. Měřín. 

Usnesení RM 13-9-16 …………………………………………………………………………………..5-0-0 

 



10. RMM projednala stížnost Jiřího Koloucha na stav obecní cesty Ve Strži. RMM rozhodla provést 

místní šetření za účasti dotčených osob 24.8. v 18:30 hod.  

Usnesení RM 13-10-16 …………………………………………………………………………………..5-0-0 

 

11. RMM rozhodla s ohledem na havarijní stav jímky na parkovišti před školou objednat a provést 

sanační práce s následnou likvidací a zavežením jímky.  

Usnesení RM 13-11-16 …………………………………………………………………………………..5-0-0 

 

12. RMM pověřuje starostu podáním žádosti na SVK Žďársko o zařazení investiční akce „ Měřín, 

lokalita Balinka – III. ETAPA do plánu roku 2017 a dále pověřuje starostu podáním žádosti na SVK 

Žďársko o provedení společného výběrového řízení na tuto akci.  

Usnesení RM 13-12-16 …………………………………………………………………………………..5-0-0 

13. RMM vzana na vědomí návrh programu kulturní komise na slavnostní otevření kulturního domu 

ve dnech 14. až 16.10.2016. RMM doporučuje ZMM schválit rozpočtové opatření ve výši 300 tis. Kč. 

na zajištění tohoto programu. Náklady na vstoupení skupiny Čechomor budou částečně hrazeny 

prodejem lístků. 

Usnesení RM 13-13-16 

14. RMM rozhodla svolat ZMM dne 31.8.2016 v 17:00 hod.  

Usnesení RM 13-13-16 …………………………………………………………………………………..5-0-0 

 

Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 

Ověřil: Roman Hnízdil,   

             Mgr. Petr Matějíček 

Starosta: Ing. Jiří Servít 

 


