
Zápis z jednání č. 9 z jednání Rady městyse Měřína konané dne 09.06.2016 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 9 -1-16 ………………………………………………….5-0-0 
 
2. RMM vzala na vědomí upozornění firmy RWE na potřebu přeložky rozvaděče kabelové 
televize na ulici Pod Dálnicí z důvodu střetu s ochranným pásmem plynu a pověřeje starostu 
zajištěním projektové dokumentace a realizace přeložky.   
Usnesení RM 9-2-16………………………………………………………………………………….5-0-0 
 
3. Č.j.457/16 RMM projednala nabídku fi Content na výstavbu vedení kabelové televize (za 
cenu 48.836,- + DPH) a vedení rozhlasu (za cenu 18.268,-Kč + DPH) v lokalitě Balinka II. etapa  
a rozhodla  nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení RM 9-3-16 …………………………………………………………………………………5-0-0 
 
4. Č.j. 471/16, RMM projednala  návrh dopisu na Státní pozemkový úřad o zpětvzetí žádosti o 
bezúplatný převod pozemků vedle MŠ Měřín z důvodu plánované investiční výstavby ve 
veřejném zájmu: mateřské školy, dětského hřiště a kominukace. O pozemky bude požádáno  
dle typu převodu do vlastnictví obce a podle aktuálního zpracování projektu stavby a 
platného územního plánu.    
Usnesení RM 9 -4 -16 ……………………………………………………………………………..5-0-0 
 
5. Č.j. 472/16, RMM projednala nabídku fi Colas na Opravu komunikace ulice Na Nivech za 
cenu 30.673,-Kč vč.DPH dle skutečného zaměření opravovaných ploch a rozhodla se nabídku 
přijmout.  
RMM Usnesení RM 9-5-16. ………………………………………………………………………………..5-0-0 
 
6. Č.j. 469/16 RMM  vzala na vědomí nabídku fi. Ing. Leoš Pohanka na projektové práce na 
autobusový terminál v Měříně za cenu 130.000,-Kč + DPH a rozhodla oslovit další uchazeče.  
Usnesení RM 9-6-16…………………………………………………………………………………5-0-0 
 
7. RMM rozhodla přidělit výběr místních poplatků za pronájem ploch pro stánkaře na místní 
pouti 25.a 26.6.2016 organizaci TJ Jiskra Měřín. 
Usnesení RM 9-7-16 ………………………………………………………………………………..5-0-0 
 
8. Č.j 477/16 RMM projednala Žádost ZO Českého svazu chovatelů Měřín o povolení 
pořádání výstavy drobného hospodářského zvířectva  a rozhodla výstavu povolit.   
Usnesení RM 9-8-16 …………………………………………………………………………………5-0-0 
 
9. Č.j.456/16 RMM  projednala  a souhlasí s dodatkem č.1 ke smlouvě č.15235893 o 
poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Zateplení budovy MŠ  Měřín“ a pověřuje starostu 
podpisem. Obsahem dodatku je navýšení dotace o částku 106 177,- Kč.  
 Usnesení RM 9-9-16 ……………………………………………………………………………………5-0-0 



 
10. RMM rozhodla o nákupu a instalaci promítacího zařízení do Zasedací místnosti Městyse 
Měřína. 
v budově č.p.106. 
Usnesení RM 9-10-16…………………………………………………………………………………...5-0-0 
 
11. Č.j.442/16 RMM projednala Žádost fi GASAG, s.r.o. o vyjádření k dokumentaci pro 
realizaci stavby „REKO MS Měřín-náměstí,č.stavby 7700071 340“, přeložka plynovodu pro 
DPS a pekárnu. RMM pověřila starostu předložit žádost na jednání ZMM. 
Usnesení RM 9 –11 -16 ………………………………………………………………………………..5-0-0 
 
12. Č.j. 441/16 RMM projednala návrh Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Česká 
telekomunikační  infrastruktura a.s. a Městysem Měřín o položení komunikačního vedení 
pod osmi p.č. ve vlastnictví Městyse Měřína a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení RM 9-12-16 …………………………………………………………………………………..5-0-0 
 
13. Č.j.458/16 RMM  projednala soupis prací předložený fi PROfi Jihlava spol.s r.o. na stavbu 
chodníku na ulici Černická v rámci opravy krajské komunikace II/348 křiž.III 34823 Arnolec 
křiž. II/602  a rozhodla zajistit nabídku na výstavbu. 
Usnesení RM 9-13-16 ……………………………………………………………………………………….5-0-0 
 
14. RMM projednala žádost ZŠ Měřín o povolení skácení stromů v areálu ZŠ Měřín a rozhodla 
požádat Úřad Městyse Měřína o povolení skácení. 
Usnesení RM 9-14-16 ………………………………………………………………………………………5-0-0 
 
15. Č.j. 410/16 RMM projednala předvolání k Okresnímu soudu ZR ve věci omezení 
svéprávnosti opatrovníka p. Jiřího Zachy na 27.07.2016 v 9:00 a rozhodla požádat právního 
zástupce Městyse Mgr. Sklenářovou o zajištění účasti na tomto jednání. 
Usnesení RM 9-15-16 ……………………………………………………………………………………..5-0-0 
 
16. Č.j 444/16, RMM projednala žádost p. Hubeného o posunutí termínu předplatby za 
pronájem veřejného prostranství na pouť 2016 do 20.6.2016 a rozhodla s posunutím 
předplatby souhlasit. 
Usnesení RM 9-16-16 …………………………………………………………………………………….5-0-0 
 
17. RMM rozhodla souhlasit s vyplacením odměny z fondu odměn ZŠ Měřín ředitelce ZŠ p. 
Mgr.Hlávkové ve výši 13.000,-Kč.  RMM děkuje ředilce ZŠ za dosavadní vykonanou práci. 
Usnesení RM 9-17-16 …………………………………………………………………………………… 5-0-0 
 
18.Č.j 485/16 RMM projednala Žádost Státního pozemkového úřadu o sdělení, zda je 
pozemek p.č.544/3 trvalý travní porost určen k zastavění veřejně prospěšnou stavbou.  
RMM rozhodla žadateli sdělit , že pozemek je dle platného územního plánu určen k zastavění 
obecně prospěšnou stavbou pro MŠ Měřín. 
Usnesení RM 9-18-16 ……………………………………………………………………………………5-0-0 
 
19. RMM schválila nákup dlažebních kostek na vjezd k parkovišti u ZŠ – 1 t á 2.000,-Kč. 
Usnesení RM 9-19-16 



 
 
20. RMM rozhodla svolat zastupitelstvo MM na úterý 28.6. 2016 v 17,00 hod. 
Usnesení RM 9-20-16 ……………………………………………………..………………………..5-0-0 
 
 
Zapsal:  Ing. Jaroslav Pazdera 
Ověřil: Roman Hnízdil,   
             Mgr. Petr Matějíček 
 
Starosta: Ing. Jiří Servít 


