
Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Měřína konané dne 3.2.2016 od 16.00 hodin 
 
Přítomni: Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, Roman Hnízdil, Anna Oulehlová 

                Mgr. Petr Matějíček 
 
1. RM odsouhlasila program jednání, Usnesení RM 2-1–16 
 
2. RMM rozhodla zadat vypracování studie na úpravu hřiště v Pustině a pověřila starostu 
obstaráním nabídky. 
Usnesení RM 2-2-16 
 
3. RMM rozhodla vyhlásit záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 106 nacházejících se  
v budově v přízemí napravo od nádvoří. Předpokládá se využití na obchod nebo služby. 
Usnesení RM 2-3 -16 
 
4. Č.j. 118/16, RMM vzala na vědomí dopis od O2 Czech republic, a.s. o zrušení veřejného 
telefonního automatu v Měříně z důvodu malého využití. 
Usnesení RM 2 -4 -16 
 
5. RMM schválila Inventarizační zprávu stavu majetku Městyse Měřín za rok 2015, 
předloženou inventarizační komisí. 
Usnesení RM 2-5 -16 
 
6. Č.j. 123/16 RMM vzala na vědomí informaci SPÚ o komplexních pozemkových úpravách 
v k.ú. Pavlínov, Pohořílky, Horní Radslavice a Kamenice u Jihlavy a rozhodla požádat pana 
Karla Klímu o kontrolu a vyjádření k zaslaným podkladům. 
Usnesení RM 2-6-16 
 
7. RMM vzala na vědomí dopis z Ministerstva vnitra ČR o novele zákona o pozemních 
komunikacích. 
Usnesení RM 2-7-16 
 
8. Č.j. 117/16, RMM projednala dopis od  p. PaeDr. Aloise Bradáče o záměru uctění památky 
učitele p. Jelínka pamětní deskou na stávající ZŠ. Odhalení desky plánují již v květnu 2016. 
RMM rozhodla neschválit umístění pamětní desky v budově základní školy. 
Usnesení RM 2-8-16 
 
9. Č.j. 114/16 RMM  projednala  2 došlé nabídky na provedení výběrového řízení na akci: 
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Měřín“ 
p.Renata Petrželová Lutín………       14.800,-Kč-vč.DPH (není plátce DPH) 
p. Ing.Hana Veselá, ZR………………….12.000,-Kč-vč.DPH 
Další oslovený p. Ing.Prokop Jan, Eurogrant consulting ZR, zaslal dopis s omluvou, že nabídku 
nepředloží. 
RMM rozhodla zadat zakázku nejnižší nabídce a to p. Ing.Haně Veselé. 
Usnesení RM 2-9-16 
 



10. Č.j. 122/16, RMM projednala návrh na uzavření licenční smlouvy s OSA – Ochranný svaz 
autorský a rozhodla návrh přijmout a pověřit starostu podpisem. 
Usnesení RM 2-10-16 
 
11. Č.j. 104/16 RMM projednala  dopis od GEO VM o záměru vytyčit hranici pozemků 
p.č.2852, 2854, 2888 a 2890  a pověřila starostu účastí na seznámení  s výsledky měření dne 
3.2.2016. 
Usnesení RM 2-11-16  
 
12. Č.j. 90/16, RMM projednala žádost o připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“ a rozhodla se 
k akci nepřipojit a vlajku nevyvěsit. 
Usnesení RM 2-12-16 
 
13. Č.j. 4/16, RMM projednala v souvislosti se záměrem MM přeložit veřejné osvětlení v ulici 
Zabrána 

 1. Návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ mezi Krajem Vysočina a 
Městysem Měřín a doporučuje ZMM smlouvu schválit. 

 2. Návrh Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku s občany ulice Zabrána a 
doporučuje ZMM smlouvu schválit  

Usnesení RM 2-13-16 
 
14. Č.j. 124/16, RMM projednala žádost firmy Istav Media, s.r.o. o poskytnutí informací dle 
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  a pověřila starostu sdělit 
požadované informace o připravovaných stavbách. 
 Usnesení RM 2-14-16 
 
15. Č.j. RMM rozhodla pověřit místostarostu požádat uchazeče o pořádání měřínské pouti o 
předložení nabídek na pronájem prostranství. 
Usnesení RM 2-15-16 
 
16. RMM vzala na vědomí informaci firmy Terra Group Investment o možnosti pořádání 
aukce na elektřinu a plyn a rozhodla informaci zpřístupnit občanům na kabelové televizi za 
stanovený poplatek. 
Usnesení RM 2-16-16 
 
17. RMM schválila návrh dohody o provedení práce se Zdeňkem Bublánem na organizaci 
masopustního průvodu. 
Usnesení RM 2-17-16 
 
18. Č.j.112/16, RMM vzala na vědomí Žádost o vyvěšení Oznámení o vyhlášení výběrového 
řízení na prodej pozemku p.č.557/7 (134 m2) a rozhodla oznámení vyvěsit na úřední desce. 
RMM současně pověřuje starostu městyse, aby žadateli sdělil nesouhlasné stanovisko s 
konáním výběrového řízení na prodej tohoto pozemku a požádal o přehodnocení tohoto 
postupu s ohledem na to, že se část pozemku nachází pod místní komunikací." 

Usnesení RM 2-18-16 



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


