
Výpis z jednání č. 14 Rady městyse Měřína konané dne 17.08.2016  

1.RM odsouhlasila program jednání   

2.RMM projednala výsledky výběrového řízení na dodavatele akce: „Venkovní úpravy u KD Měřín.“ 

Komise pro posuzování nabídek vyhodnotila nabídky jednotlivých firem s tím, že uchazečem s nejnižší 

nabídkovou cenou je fi. PKS, a.s., Žďár nad Sázavou s nabídkovou cenou 2.034.000,-Kč vč. DPH. RMM 

rozhodla předložit výběr uchazeče k projednání ZMM. 

3. RMM  projednala výsledky výběrového řízení na dodavatele akce: „Zařízení místnosti výdeje jídel 

v KD Měřín“. Komise pro posuzování nabídek vyhodnotila nabídky jednotlivých firem s tím, že 

uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou je fi. AGRgastro, s.r.o., Žďár nad Sáz. s nabídnutou cenou 

688.124,-Kč vč. DPH. RMM rozhodla předložit výběr uchazeče k projednání ZMM. 

4. RMM projednala výsledky výběrového řízení na dodavatele akce: „Vnitřní vybavení pro KD Měřín.“ 

Komise pro posuzování nabídek vyhodnotila nabídky jednotlivých firem s tím, že uchazečem s nejnižší 

nabídkovou cenou je fi. Ligno, s.r.o. s nabídkovou cenou 1.679.690,-Kč vč. DPH. RMM rozhodla 

předložit výběr uchazeče k projednání ZMM.  

5.RMM projednala podání žádosti Městyse o poskytnutí dotace na výdaje SDH v Měříně na odbornou 

přípravu a věcné vybavení v částce 43.000,-Kč a pověřila starostu podpisem žádosti.  

6. RMM projednala cenovou nabídku na pojištění právní ochrany územní samosprávy předloženou fi. 

DAS na částku 19.250,- Kč vč. DPH/rok a rozhodla nabídku přijmout. 

7. RMM projednala žádost od p. Fr. Hubeného, Dobronín na prodloužení nájemní smlouvy na plochy 
na umístění atrakcí na pouť 2017 za cenu 110.000,-Kč a rozhodla sdělit žadateli, že výběr nájemce 
proběhne až začátkem roku 2017.  
 
8. RMM projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na položení 

plynového potrubí na parcely obce, předložený fi RWE GasNet,s.r.o. Ústí nad Labem na přípojku 

plynu - název akce: „Reko MS Měřín-Náměstí, č. stavby 7700071340“ a rozhodla pověřit starostu 

podpisem smlouvy. 

9. RMM projednala tři žádosti fi. VM Rekostav na vyjádření ke stavbě „Měřín, příp. parc.719/1 

Bublán“, kde má dojít k položení kabelové přípojky NN k parcele p. Bublána u starého hřbitova, a to: 

 Souhlas s projektovou dokumentací a vydáním územního rozhodnutí 

 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky městyse 

 Vyjádření městyse jako vlastníka inženýrských sítí: vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení 
a kabelové televize. 

RMM rozhodla pověřit starostu odpovědí žadateli s tím, že musí být zohledněny investiční záměry 

městyse. 

10. RMM projednala Žádost o dotaci 50.000,-Kč předloženou TJ Jiskra Měřín na pořízení 

automatického zavlažování hrací plochy na 2. fotbalovém hřišti a rozhodla předložit žádost ZMM.   

11. RMM projednala dvě cenové nabídky fi. Greenberg, Vídeň na zpracování PD na akce:  

 „Komplexní obnova veřejné zeleně Měřín III. etapa lokalita starý hřbitov, místní část Pustina a 
ulice Blízkovská, parc.č.834“ ………………………………………………za cenu 48.371,-Kč vč.DPH 

 „Komplexní obnova veřejné zeleně Měřín III. etapa, lokalita nový hřbitov“ 
……………………………………………………………………………………………za cenu 47.766,-Kč vč.DPH  

RMM rozhodla obě nabídky přijmout a pověřila starostu dalším jednáním s uchazečem. 



12. RMM rozhodla souhlasit s Žádostí o výjimku z pronájmu rybníka Nový, předloženou spolkem 

Rybáři Měřín, z.s. na závěrečné kolo krajské feederové ligy dne 23.-25.9.2016. 

13. RMM projednala předloženou nabídku od p. Ing. Pavla Matějíčka na 15.400,-Kč za zaměření 

polohopisu a výškopisu areálu fotbalového hřiště a rozhodla nabídku přijmout.   

14. RMM rozhodla vyhlásit výběrové řízení na akci „ Městys Měřín – Oprava místních komunikací „ 

(ulice Pod Dálnicí, část Pustina a Náměstí před hasičskou zbrojnicí a Ve Vrbí )“. 

 Pověřuje p. Ing. Hanu Veselou, ZR, provedením výběrového řízení, obeslat 3 firmy s žádostí o 
nabídku s termínem podání nabídek do 29.08.2016 do 10:00 hod. 

 Seznam obeslaných uchazečů:   

COLAS CZ, a.s.,Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, Provozovna Žďár nad Sázavou, Strojírenská ul. 
591 01 Žďár nad Sázavou 
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Vysočina 
Onšovice 25, 393 01 Pelhřimov 
Porr a.s. , Dopravní stavby - odštěpný závod Morava, Provozní jednotka Jihlava , Znojemská 78 
586 01 Jihlava 

 Stanovuje termín otevírání obálek na 31.08.2016 v 9.00 hod  

 Jmenovat komisi pro otevírání obálek:  
předseda ing. Servít Jiří,   
členové: Ing. Pazdera Jaroslav, Ing.Veselá Hana, Ivo Horák       
  

15. RMM vzala na vědomí Smlouvu č. 1002/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI 

na r. 2016 ve výši 900 000,-Kč (přechod se semaforem u hasičské zbrojnice) a pověřila starostu jejím 

podpisem. 

16. RMM vzala na vědomí žádost p. Kateřiny Jánové, Str. Zhoř 114 o pronájem hostince v KD Měřín. 

17. RMM vzala na vědomí dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 1/2015 s předmětem plnění  „Měřín, 

lokalita Balinka – II. etapa – inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD o prodloužení termínu 

stavby komunikací do 15.12.2017 a doporučuje ZMM dodatek schválit. 

18. RMM vzala na vědomí  nabídku firmy INTOP spol. s r.o. na výměnu plynového ohřívače vody pro 

MŠ Měřín. Rada doporučuje ZMM schválit z nabídky variantu č. 2 se  samostatným  plynovým 

kotlem a zásobníkem teplé vody v hodnotě 70 tis. Kč a navýšit provozní prostředky ZŠ o tuto částku. 

19. RMM vzala na vědomí Rozsudek Okresního soudu Žďár nad Sázavou o změně opatrovníka p.Jiřího 

Zachy. Novým opatrovníkem p. Zachy se stala obec Lidmaň. Rozsudek nabyl právní moci 18.8.2016. 

20. RMM projednala žádost KÚ Kraje Vysočina, odboru dopravy o vyjádření k žádosti dopravce K. 

Mundroch, Most o udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy na lince 721392 – 

Znojmo-Rouchovany-Třebíč-V. Meziříčí-Praha-Chomutov-Most. RMM s udělením licence souhlasí. 

21. RMM vzala na vědomí žádost Rybníkářů a přátel o.s. Měřín o zařazení akce Měřínský živý betlém 

do vyhlášky o nočním klidu. RMM rozhodla pověřit starostu odpovědí žadateli. 

22. RMM projednala žádost Rybníkářů a přátel o.s. Měřín  o bezplatný pronájem pozemku p.č. 

1219/1 v k.ú. Měřín na akci Měřínský živý betlém od 16.12. do 28.12. RMM rozhodla s bezplatným 

pronájmem souhlasit. 



23. RMM projednala žádost Rybníkářů a přátel o.s. Měřín  o vyjádření k povolení uzavírky silnice a 

zvláštního užívání na akci Měřínský živý betlém na 24.12.2016. RMM rozhodla sdělit žadateli, že jeho 

žádost bude postoupena odboru dopravy ve Velkém Meziříčí. 

24. RMM projednala Smlouvu o zajištění hudební produkce skupiny Čechomor 15.10.2016 a 

technické a organizační podmínky vystoupení. RMM rozhodla předat materiál k prostudování kulturní 

komisi. 

25. RMM schválila nový platový výměr ředitelky ZŠ Měřín ze dne 28.6.2016. 

26. RMM projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti Základní školy Měřín za školní rok 

2015/2016. 

27. RMM schválila odměnu ve výši 16.000,-Kč pro ředitelku MŠ Měřín z rozpočtu MŠ Měřín za  

1.pololetí roku 2016 za aktivní přístup k získávání prostředků z dotačních titulů pro školská zařízení a 

za organizaci a zajištění prací při zateplování MŠ. 

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


