
Výpis z jednání č. 6 z jednání Rady městyse Měřína konané dne 30.03.2016 od 16.30 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 6 -1-16 ……………………………………………………………………………….……5-0-0 
 
2. Č.j.285/16, RMM odsouhlasila Výpověď z nájemní smlouvy na byt  č.1 ve 2.nadzemním 
podlaží domu č.p.106-radnice, kterou zaslala firma MVDr. Jiří Mašek ke dni 31.3.2016.  
Dále RMM souhlasí s darovací smlouvou, kterou daruje firma MVDr. Jiří Mašek Městysu 
Měřín koberec (pořiz cena 21.780,-Kč)  a sporák  (pořiz. cena 4 864,-Kč), které se nachází ve 
výše uvedeném bytě. Pořizovací ceny jsou doloženy fakturami. 
Usnesení RM 6-2-16…………………………………………………………………………………..….5-0-0 
 
3. RMM  pověřila starostu jednáním o projektové přípravě III.etapy veřejné zeleně – nový 
hřbitov, starý hřbitov a náměstí v Pustině. 
Usnesení RM 6-3-16 ……………………………………………………………………………….……5-0-0 
 
4. Č.j. 299/16, RMM bere na vědomí pozvánku na VH České spořitelny a rozhodla se VH 
nezúčastnit. MM vlastní 1500 ks akcií.  Vyplacené dividendy za 2014 činily pro MM 90.000,-
Kč, za rok 2015 je k odsouhlasení VH částka 84,20 Kč/ dividendu, pro MM to znamená  
výplatu 126.300,-Kč mínus srážková daň 15 % = 107.355,-Kč čistý příjem. 
Usnesení RM 6 -4 -16 …………………………………………………………………………………...5-0-0 
 
5. Č.j.281/16 RMM vzala na vědomí Výzvu k vyplnění tabulky o využití bezúplatně 
převedených pozemků ze Státního pozemkového úřadu a pověřuje starostu jejich vyplněním 
a podpisem.  
Usnesení RM 6-5-16. …………………………………………………………………………………...5-0-0 
 
6. Č.j. 270/16 RMM  projednala  Žádost p. Kateřiny Jílkové o odkup p.č. 1214/4 (75 m2),  
(stráň za Báňovými na Otínské) a  rozhodla zveřejnit záměr prodeje. 
Usnesení RM 6-6-16……………………………………………………………………………………….5-0-0 
 
7. Č.j.260/16RMM  souhlasí s umístěním 2 ks červených kontejnerů na bezplatný sběr 
vysloužilého elektroodpadu a baterií od firmy ASEKOL a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Usnesení RM 6-7-16 ……………………………………………………………………………………….5-0-0 
 
8. Č.j.225/16, RMM projednala žádost p. Motáčka Zbyňka a p. Lucie Kováčové o prodej části 
pozemku před domem  p.č.563 v ul. Zahradní a rozhodla projednat na jednání ZMM.  
Po provedeném místním šetření dne 25.3.2016 nedoporučuje MM prodej tohoto pozemku 
neboť by se zúžil průjezd k dalším pozemkům, na kterých je možno provést výstavbu RD. 
Usnesení RM 6-8-16 ………………………………………………………………………………………5-0-0 
 
9. Č.j. 292/16 RMM projednala Žádost rodiny Sobotkovy (6 obyvatel) o opravu obecní 
komunikace podél rybníka Polovec a rozhodla provést místní šetření. 



Usnesení RM 6-9-16…………………………………………………………………………………………5-0-0 
 
10. Č.j. 306/16 RMM  projednala výsledky výběrového řízení na dodavatele investiční akce: 
Přechod se SSZ v Městysi Měřín. Na návrh komise pro posuzování nabídek a doporučuje 
ZMM uzavřít smlouvu s  uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou fi DOSIP Servis,s.r.o, 
Krahulov 37, Okříšky za cenu 1 205 378,-Kč vč. DPH.  
Usnesení RM 6-10-16 ………………………………………………………………………………………………5-0-0 
 
 
 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
 
Starosta: Ing. Jiří Servít 
 


