
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 39/22 ze dne 27.6.2022 
 

Usnesení č. 247/39/22 
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Ing. Luďka 
Hůlku, ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Tomicu a Mgr. Zdeňku Juránkovou.  

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.  

Usnesení č. 248/39/22 
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním kupní smlouvy s panem Pavlem Novotným, nar. 
22.6.1965, bytem Vlnařská  5551/7- Helenín, Jihlava na nákup části pozemku parc. č. 652/6 
o rozloze 191 m2, který zasahuje do fotbalového hřiště. Pro tuto část byl vypracován 
Ing. Uchytilem geometrický plán, schváleným katastrálním úřadem dne 23. 6. 2022. Nově 
bude část přičleněna k pozemku parc. č. 652/1. Cena za uvedený díl pozemku činí 
300,00 Kč/m2 tedy celkem 57 300,00 Kč. Náklady na zaměření, vklad a sepsání smlouvy 
nese kupující. Zastupitelstvo pověřuje starostu k jejímu podpisu. 
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 249/39/22 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 
VYS PR22/53021 s Nadace ČEZ sídlo Duhová 1531/3, Praha 4 na poskytnutí příspěvku ve 
výši 100.000,00 Kč na akci „Pořízení zahradního traktoru pro obec Malý Beranov“ a 
pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 250/39/22 
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním předloženého návrhu smlouvy o zřízení služebnosti 
se společností CETIN a.s., IČ 04084063, pro akci „16010-057745, VPIC Malý Beranov JI 
chodník podél MK“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 251/39/22 
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním předloženého návrhu smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní s panem Ing. Josefem Barákem, bytem Velký Beranov č. p. 262, kterou se řeší 
budoucí prodej podílu pozemku parc. č. 658/1 k. ú. Malý Beranov ve vlastnictví jmenovaného 
a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 252/39/22 
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním předloženého návrhu provozního řádu 
víceúčelového sportovního hřiště a pověřením Ing. Jana Kourka funkcí správce objektu. 
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 253/39/22 
Zastupitelstvo obce stanovuje počet zastupitelů obce na příští volební období na 9. 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1 

Usnesení č. 254/39/22 
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnami rozpočtu č.1 dle předloženého návrhu. 
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0 

 



Usnesení č. 255/39/22 
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Malý Beranov za rok 2021. 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1 

Usnesení č. 256/39/22 
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje s výhradou závěrečný účet obce Malý Beranov za 
rok 2021 dle předloženého návrhu. Zároveň projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a schválilo přijetí opatření k nápravě zjištěných 
chyb a nedostatků. 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 257/39/22 
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Beránek, Malý 
Beranov za rok 2021. 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 258/39/22 
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje závěrečný účet Mateřské školy Beránek, Malý 
Beranov za rok 2021.  

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 ………………………… ………………………… 
  Marcel Šimek, DiS.  Ing. Martin Zach  
 místostarosta starosta 
 


