
USNESENÍ č.3

ze zasedání zastupitelstv,a městvse Zápv" konaného dne 2019.2016

zastupitelstvo schvalui e

_ ověřovatele zápisu, členy návrhové komise a program dnešního zasedání

_ nazákladě § 84 odst.2 písmeno c) zékona L28l2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem

ě,25012000 Sb. o rozpočiových pravidlech územních rozpoČtu §16 navrŽenározPoČtová

opatření č.4.

- smlouvu o zŤízenívěcného břemene - služebnosti pro stavbu,,Polabská cYklostezka v okolÍ

Brandýsa nad Labem" na pozemku ppč. 49613 v k, ú, Zápy s firmou StavokomPlet, s.r.o.,

včetně odsouhlasení textu smlouvy

- uzavŤenísmlouvy o zŤízenívěcného břemene pro zíízeni a provoz PlYnárenského zařízení

,,Reko MS Brandýs n.L. _ STL DN 200 přechodoo, RWE Distribuční služby, s,r,o,

- nazáklaďě vypsaného záměru ě.2l2ol6,prodej pozemku KN parc.Č. 663 v městYsi ZáPY, o

výměře 598 m2,k.i. Zápy,druh pozemku o*á p.iau v k.ú. Zapy, za celu 300,- Kě/ m2 panu

Ladislavu Gallovi, Kolbenova 650122,190 00 Praha 9, včetně odsouhlasení kupní smlouvy

- vypsání zámérvna prodej pozemku městyse parc.č. 208lI v Ostrově u Brandýsa nad Labem

o rliměře 847 m2 , druh pozemku: trvalý travní porost, k.ú. Zápy , Za QenlJ min, 3 00,_ Kólmz,

_ lhrazenínakladů na absolvování kurzu pro řidiče skupiny C, z dŮvodu ŤÍzení hasiČského

VoZu.

- nákup nového čeřiče na retenční náďrž za hřištěm

zastuoitelstvo rozhodlo

_ o koupi pozemků v Sumu, majitelé paní MUDr. ZítkováMarie: parc.Č. 589lI2 o ýměře
1258 m2k.t. Zápy,589/8 o qfměře 10702 m2 k.ú. Zápy,parc. č, 58915 o výměře 2684 m2 a

paní Musilová Stanislava: parc.č . 589116 o výměře 108 m2 k.Í. ZáPY, Za QenuZ5;Kélm2,

_ o koupi pozemků od paní Formanové v souladu s ,,Polabskou cyklostezkou", za max. cenu

10,- Kě/m2

zastupitelstvo bere na vědomí

- zprávu starosty o dopravě a akcích

1 zprávukontrolního a fi nančního výboru

zastupitelstvo pověřuie

Pana starostu městyse Zapy ojednání s majitelem firmy Betosan, a.s. o koupi nemovitosti č,p,

7, s přilehlými pozemky.

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo usneseni č. 3 ze dne 20.9.20t6

Vyvěšeno: 2I.9,2016

Sejmuto:
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