
Výpis č. 8 z jednání Rady městyse Měřína konané dne 18.05.2016 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 8 -1-16 ………………………………………………….……………………………….5-0-0 
 
2. Č.j.363/16, RMM projednala žádost Kolpingovy rodiny Měřín  a souhlasila s bezplatným 
pronájmem veřejného prostranství u Zdravotního střediska na akci Nemotora car dne 
21.05.2016.   
Usnesení RM 8-2-16………………………………………………………………………………….5-0-0 
 
3. Č.j.429/16 RMM projednala nabídku fi Content na výstavbu Pojízdného chodníku a 
výměnu obrubníků v lokalitě Balinka I.etapa za cenu 211.346,-Kč vč.DPH. 
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení RM 8-3-16 …………………………………………………………………………………5-0-0 
 
4. Č.j. 425/16, RMM projednala  nabídku fi EKOLA na projekt akustických úprav v ZŠ Měřín 
pavilon B, celkem 12 učeben, za cenu 46.300 + DPH. 
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu objednáním projektu. 
Usnesení RM 8 -4 -16 ……………………………………………………………………………….5 – 0 - 0 
 
5. RMM projednala rámcovou nabídku fi grantEX s.r.o. Praha, na služby za účelem získání 
dotace v programu Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy v ceně 185.000 + DPH a 
s ohledem na to, že se jedná o rámcovou nabídku bez vztahu ke konkrétní stavební akci bere 
tuto nabídku na vědomí. 
Usnesení RM 8-5-16. ………………………………………………………………………………..5 – 0 - 0 
 
6. Č.j. 423/16 RMM  projednala návrh Smlouvy o dílo mezi Ing. Ivana Toužinská Jihlava a 
Městysem Měřín na administrativní  zajištění projektu „Přechod se SSZ v Městysi Měřín“ za 
32.000,-Kč vč. DPH a rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení RM 8-6-16……………………………………………………………………………………5-0-0 
 
7. Č.j. 427/16 RMM projednala návrh smlouvy  mezi Městysem Měřín a IS engeneering s.r.o.  
Na zabezpečení inženýrské činnosti  při realizaci, převzetí a kolaudaci stavby „Přechod se SSZ 
v Městysi Měřín“ za 36.060,-Kč + DPH a rozhodla nabídku přijmout a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 
Usnesení RM 7-7-16 ………………………………………………………………………………….5-0-0 
 
8. Č.j 414/16 RMM projednala žádost TJ Jiskra Měřín o pronájem pozemků p.č.551/1, 555/2, 
555/3, 556, 554, 553/16 (fotbalové hřiště) za účelem provozování sportu a rozhodla vyzvat 
žadatele k podání nabídky nájemného. Záměr pronájmu byl zveřejněn 27.4.2016. 
Usnesení RM 8-8-16 ……………………………………………………………………………………5-0-0 
 



9. Č.j.413/16 RMM  projednala výzvu Státního pozemkového úřadu k uzavření smlouvy na 
bezúplatný převod 11 parcel v k.ú.Měřín na Městys Měřín a doporučuje zastupitelstvu 
městyse bezúplatný převod schválit. 
Usnesení RM 8-9-16 ……………………………………………………………………………………5-0-0 
 
10. RMM projednala návrh na Souhlas vlastníka (spoluvlastníka pozemků v LDO) na trvalý a 
dočasný zábor pozemků vlastněných LDO a rozhodla si vyžádat stanovisko LDO a poté návrh 
předložit k projednání na ZMM. 
Usnesení RM 8-10-16………………………………………………………………………………….5-0-0 
 
11. Č.j.400/16 RMM projednala Žádost o souhlas se zřízením deponie zeminy (vytěžené při 
modernizaci D1) v areálu pily p. Čížka předložený Petrem Novákem z Lipníku a  rozhodla 
vyzvat žadatele k upřesnění jeho žádosti a předložení stanovisek příslušných orgánů, nutných 
ke zřízení deponie. 
Usnesení RM 8 –11 -16 ………………………………………………………………………………5-0-0 
 
12. 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 vyvolat jednání 
s žadatelem. 
Usnesení RM 8-12-16 ………………………………………………………………………………………5-0-0 
 
13. RMM  projednala 2 žádosti firmy ZNAKOM o vyjádření účastníka řízení na uzavírku silnic 
vzhledem k opravám mostů na D1. RMM rozhodla s žádostmi souhlasit. 
Usnesení RM 8-13-16 ……………………………………………………………………………………….5-0-0 
 
14. RMM projednala požadavky silničního úřadu odboru dopravy MÚ Velké Meziříčí na 
povolení uzavírky silnice při Měřínské pouti 2016 a rozhodla s uzavírkou v době konání pouti 
souhlasit. 
Usnesení RM 8-14-16 ……………………………………………………………………………………………5-0-0 
 
15. Č.j. 406/16 RMM projednala žádost p. Světlany Markové o pronájem bytu  a rozhodla  
žadatelce pronajmout byt nad úřadem městyse na dobu určitou 1 rok od 1.6.2016. 
Usnesení RM 8-15-16 …………………………………………………………………..5-0-0 
 
16. Č.j.412/16, RMM vzala na vědomí výsledek šetření stížnosti, kterou prováděla Česká 
školní inspekce v ZŠ Měřín.  Stížnost byla vyhodnocena jako nedůvodná. 
Usnesení RM 8-16-16 …………………………………………………………………..5-0-0 
 
17. Č.j.375/16 RMM vzala na vědomí žádost p. Michala Elznera z Milíkova (53) o umístění 
v domě s pečovatelskou službou. RMM rozhodla oznámit žadatelovi, že byl zařazen do 
seznamu žadatelů. 
Usnesení RM 8-17-16 …………………………………………………………………..5-0-0 
 
18.Č.j.360/16 RMM vzala na vědomí sdělení z Ministerstva pro školství, mládeže a 
tělovýchovy o neudělení dotace  na projekt“ Modernizace Základní školy Měřín“ z důvodu 
nesplnění podmínky navýšení rejstříkové kapacity. 
Usnesení RM 8-18-16 …………………………………………………………………..5-0-0 



19. RMM vzala na vědomí žádost  o místo správce sokolovny, která byla doručena na základě 
zveřejněného záměru: Stanislav Čížek, Zabrána 548, Měřín . RMM rozhodla pozvat uchazeče 
na příští jednání RMM. 
Usnesení RM 8-19-16 …………………………………………………………………..5-0-0 
 

20.Č.j. 142/16, RMM rozhodla schválit nájemní smlouvu na pronájem plynárenského zařízení 
v majetku městyse v lokalitě Balinka II. Etapa mezi městysem a nájemcem RWE GasNet, s.r.o. 
a pověřuje starostu podpisem. Záměr pronájmu byl zveřejněn 25.4.2016. 
Usnesení RM 8-20-16 …………………………………………………………………..5-0-0 
 

21.Č.j. 379/16, RMM rozhodla schválit nájemní smlouvu na pronájem 2 m2 parc.č. 1370/6 
v k.ú. Měřín mezi městysem a nájemcem Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. na dobu 
určitou do února 2017 a pověřuje starostu podpisem.  
Usnesení RM 8-21-16 …………………………………………………………………..5-0-0 
 

22.RMM rozhodla dočasně umístit autobusovou čekárnu na p.č. 79/1 v k.ú. Měřín (pod 
hotelem Klas). 
Usnesení RM 8-22-16 …………………………………………………………………..5-0-0 
 

23.RMM vzala na vědomí nabídku pana Jaromíra Růžka na publikaci o Měříně  a rozhodla 
pozvat autora k prezentaci nabídky na jednání ZMM 29.6.2016. 
Usnesení RM 8-23-16 …………………………………………………………………..5-0-0 
 

24.Č.j. 408/16, RMM projednala žádost UZSVM o sdělení využití pozemku parc.č. 1069/11 
v k.ú. Měřín dle platného územního plánu městyse Měřín. RMM rozhodla pověřit starostu 
odpovědí žadateli. 
Usnesení RM 8-24-16 …………………………………………………………………..5-0-0 
 

25.RMM projednala nabídku Kraje Vysočina na uspořádání 5 vzdělávacích seminářů pro 
seniory s názvem „Letní škola seniorů“. RMM rozhodla nabídku přijmout a poskytnout 
organizátorům zázemí a možnost propagace. 
Usnesení RM 8-25-16 …………………………………………………………………..5-0-0 
 

26.Č.j. 433/16, RMM projednala žádost firmy DoZBoS s.r.o., Boskovice o vyjádření souhlasu 
k přechodnému dopravnímu značení v době realizace akce „Přechod se SSZ v městysi Měřín“ 
v době 6.6. – 20.6.2016 a rozhodla s navrhovaným přechodným značením souhlasit. 
Usnesení RM 8-26-16 …………………………………………………………………..5-0-0 
 

27. RMM jmenovala nové členy kulturní komise od 1.6.2016 a to paní Janu Koženou a paní 
Lenku Kuthreiberovou. 
Usnesení RM 8-27-16 …………………………………………………………………..5-0-0 
 

28. RMM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a městysem Měřín. 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční veřejné finanční podpory z rozpočtu 
Kraje na financování potřeb jednotky SDH příjemce za účelem udržení a rozvoje její 
akceschopnosti. RMM pověřila starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení RM 8-28-16 ………………………………………………………………………..5-0-0 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


