
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 27/21 ze dne 12. 4. 2021 
 
 
 
 
Usnesení č. 178/27/21 
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS 
a ověřovateli zápisu MVDr. Pavla Bartáka Ph.D. a Jaromíra Bastla.   

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.  

 
 
Usnesení č. 179/27/21 
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 
2020 se společností PROSILNICE s.r.o., IČ 28331907, na akci „Chodník podél místní 
komunikace v k.ú. Malý Beranov“, kterým se posouvá termín ukončení díla na 15. 6. 2021. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu k jeho podpisu. 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0 

 
 
Usnesení č. 180/27/21 
Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací úpravy víceúčelového hřiště na pozemku p.č. 638/11 a 
638/12 tak, aby na opravený povrch mohl být položen umělý trávník pro sportovní hry tenis, 
nohejbal, volejbal,… Zastupitelstvo předpokládá, že část prací pro snížení nákladů bude 
provedena formou brigády. 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 2 

 
 
Usnesení č. 181/27/21 
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností 
FairGame s.r.o., IČ 24240800, na akci „Dodávka a položení umělé trávy pro víceúčelové 
hřiště“, s nabídnutou cenou 298.444,00 Kč bez DPH a zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu 
k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0 

 
 
Usnesení č. 182/27/21 
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o veřejných službách 
v přepravě cestujících  s Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. IČ: 25512897, který řeší rozpis 
splátek včetně kompenzace Kraje Vysočina. Zastupitelstvo pověřuje starostu k jeho podpisu. 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0 

 
 
Usnesení č. 183/27/21 
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností KOA s.r.o., IČ 
09308725, na vytěžení kůrovcového lesa na pozemku p.č. 695/1, s nabídnutou cenou 350,00 
Kč/m3 bez DPH, součástí ceny je vytěžení dřevní hmoty, přiblížení na skládky a strojový úklid. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0 

  



 
Usnesení č. 184/27/21 
Zastupitelstvo obce Malý Beranov po ověření, že návrh územního plánu není v rozporu s politikou 
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených 
orgánů a stanoviskem krajského úřadu  

v y d á v á  

na základě § 6 odst. 5 c), § 54 a § 55 a za použití § 43 odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a na základě § 171 - 174 zákona 
č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Malý Beranov formou 
opatření obecné povahy,  

r o z h o d u j e  

o podané námitce dle bodu III.1) opatření obecné povahy 

 
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0. 
 
 
Usnesení č. 185/27/21 
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se ruší 
obecně závazná vyhláška č.1/2006 o závazné části územního plánu obce Malý Beranov, dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………… ………………………… 
  Marcel Šimek, DiS.  Ing. Martin Zach  
 místostarosta starosta 
 


