
USNESENÍ č. 1

ze zasedání zasíupitelstva městvse Zápy. konaného dne 23.3.2017

zastupitelstvo schvaluie

- ověřovatele zápisu, ěleny návrhové komise a progíam dnešního zasedáni

- Memorandum pro Pražský okruh do roku2022

- 1. rozpočtové opatřeni2Ul7

_ žádost čj. 6512017 ze dne 25.t.20l7, právnická osoba Myslivecké sdružení Zápy, IČ
43752179 dotace ve výši 30.000,-Kč na účel: činnost mysliveckého sdruženi v roce 2017

- žádost ěj.6612017 ze dne 25.I.2OI7, právnická osoba Sbor dobrovolných hasičů, IČ
69765219 dotace ve výši 60.000,-Kč na účel: zajištění funkčnosti SDH

- žádost éj. 70l20I7 ze dne 26.t.2OI7, právnická osoba Svaz tělesně postižených v ČR z.s. -
místní otganizace Brandýs ďL, IČ 75104113 dotace ve výši 10.000,-Kč na účel: činnost

otganizace, rekondiěně-rehabilitační pobyt, plavání v bazénu

_ žádost čj. l7ll20t7 ze dne I4.3.20l7,fyzická osobaNovák Petr (šipkaři) dotace ve výši
20.000,- Kě na účel: činnost šipkařského klubu, závody pro děti

_ žádost čj. 80/2017 ze dne 3t.I.20l7, fyzícká osoba Brodňanská Edita (cvičenky aerobic)

dotace ve výši 10.000,_Kě na účel: použita na nákup vybavení pro zájmovou sportovní činnost

zapskýchžen

- žádost ěj. 641201,7 ze dne 25.I.20I7, fyzícká osoba Kuchař Jiří (rybařský spolek Zápy)

dotace ve qýši 20.000,-Kč na účel: použití na zarybnéní a údržbu v okolí retenční nádrže za

hřištěm

- žádost čj. 58/2017 ze dne 23.I.2017, fyzická osoba Martinicová Zdeřka (cvičenky Jóga)

dotace ve výši 10.000,-Kč na úěel: nákup jednotných cvičební pomůcek a oděvů, částečná

úhrada nákladů na dopravu cvičitelky

_ žádost ěj. 8312017 ze dne 3.2.2017,právnická osoba IČ 4É750923 spolek SK Zápy dotace

ve výši 300.000,-Kě na úěel: provoz a energie SKZápy

_ žádost čj l26l20t7 ze dne 22.2.2017, právnická osoba Občanské sdružení ,,Míenkď' Zápy

dotace ve výši 20.000,-Kč na úěel: ěinnost oběanského sdružení ,,Mřenkď' Zápy

- žádost čj. I95l20l7 ze dne 22.3.2017, fyzícká osoba Burda Michal (včelaři) dotace ve výŠi

5.000,-Kč na účel: pořízení včelařských potřeb a cukru nazímní zakrmování vČelstev

- yzotveřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z prostředků městyse dle návrhu v příloze

- obecně závaznouvyhlášku ll20l7 o nočním klidu

- zrušení Veřejnoprávní smlouvy o zajišťovaní výkonu přenesené pŮsobnosti ve věcech

přestupků k3l.3.20t7 mezi městysemZéryy a obcí Šestajovice



_ návrh Veřejnoprávní smlouvy mezi městysemZápy a městem Brandýs nad Labem - St.

Boleslav podle § 63 zrákonač.12812000 Sb. o obcích, o podmínkách výkonu přenesené

působnosti ve věci přestupků.

- zám& č.112017 na prodej pozemku městyse parc.č. 23513 v k.ú. Zápy, o výměře 53 m2

ostatní plocha zacenumin. 300,- Kčlm2.

- zámér ě.2lZ\|7naprodej pozemku městyse parc.č. 239126 v k.ú. Zápy, o qýměře t9 m2

ostatní plocha zacenumin. 300,- Kčlm2.

- záměr č.3l20I7 na pronájem nebytových prostor v č.p. 71 (prostory b|valé skautské

klubovny + tělocvična) na parc.č.120 vk.i. Zápy. Cena 5.000,- Kč/měsíc, úhrada zashůby
2.000,- Kč

_ pronájem části pozemků na základě vypsaného zánéruě.6l20l6,pozemek KN parc.ě. 246

KN k.ú. Zápy, zastavéná plocha a nádvoří, parc.č. 247 KN k.it. Zápy, zastavéná plocha a

nádvoří, parc.ě. 248 KN k.ú. Zápy, zaltada, parc.č. 253 KN k.ú. Zápy, ostatní plocha, parc.č.

254 KN k.it. Zápy, ostatní plocha, parc.ř. 255 KN, k.it. Zápy, zastavétáplocha a nádvořÍ, jako

ce|ekzaúčelem dočasného užíváninemovité věci k.ú. Zápy spoleěnosti BETOSAN, a.s.,

zastoupena Milanem Smetákem, včetně odsouhlasení nájemní smlouvy

- prodej pozemku KN parc.ě. 384lt v k.ú. Zápy,o qýměře 570 m2. Druh pozemku ostatní

plocha, cena 1.000,_ Kčlm2, firmě H+H Vermogensverwaltung, k.s. zastoupena

komplementařem Dirkem Hoffmann em, Zápy 25 5 .

- pronájem pozemku KN parc.č. 827 v k.ú. Zétpy, o výměře 20 m2, zaúéelem umístění

reklamního zaíizeni, druh pozemku: ostatní plocha - ostatní komunikace v k.Ú. Zapy, za cenu

9.680,- Kč/bm/měsíc na dobu neurčitou, společnosti Hoffrnann aŽižák, spol. s r.o. zastoupena
j ednatelem Ing. Michal em Žižékem, věetně odsouhlasení náj emní smlouvy.

_ provozní řád správy aúdržby,,Polabská cyklostezka - Brandýs nad Labem a okolí" mezi

obcemi Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelec nad Labem,Lázné Toušeň, Zéryby a

Zapy.

- provozní řád ,,Sýpky" - Charvátuv statek

_ smlouvu o ňizenívěcného břemene - služebnosti IV-12-60I6606|2,Zapy - kNN - č.P. 507,

jedná pozemky parc.č. 555ll k.it. Zápy,parc.ě. 556 aparc.ě. 470 v k.ú. Zéryy. Jednorénová

náhrada zazíízeníVB ve výši 75.000,-Kč.

- smlouvu o zŤizenivěcného břemene - na pozemku parc.ě. 37811,ostatní plocha - ostatní

komunikace o v;fměře 2 m2 v k.it. Zápy (služebný pozemek - plynárenské zaŤízeni) v celkové

\^ýši 2.000,- kč.

- změnu plánované stavby na parc.č. 54 a 55 v k.ú. Zápy

_ smlouvu o spolupráci při realizacizáméruIng. ČestmítaŽé./r.aa o podmínkách ÚhradY

kompenzačního příspěvku obci - stavba na pozemcích 54 a 55 k.ú. Zápy.

_ žádost o zpevnění plochy před domem ě.p. 99 Zápy,jedná se o část pozemku Parc.Č. 41

v k.úZáryy.



- 3 žádosti o přidělení bytu ve vlastnictví městyse Zápy -marůelé Apeltauerovi, manželé
Landsingerovi, paní Stašková Miluše

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - Continental Automotive, Czech
Republic, a.s. -,,Optické propojení sítě Continental Brandýs nad Labem", cenazabm 1.000,-,

plánovaná délka 3mtzn. v celkové výši 3.000,- bm.

- darovací smlouw na pozemky ,,Obytný soubor k Toušeni" - parc.ě. 97l, o výměře 4259 m2,
druh pozemku ostatní plocha, parc.č. I9ll, o výměře 647 m2, druh pozemku ostatní plocha,
parc.č. 966, o výměře 2373 m2, druh pozemku ostatní plocha, parc.č. 61613, o v}měře 1212

m2, druh pozemku vodní plocha, parc.ě. 61913, o qýměře 5983 m2, druh pozemku zaltada,
parc.č. 61915, o výměře 70l m2, druh pozemku zaktadavk.tt. Zápy

- směnu části pozemků par.č. . 969124 o výměře 2 316 m2 apar.ě. 62212 v k.ú. Měs§se Zápy

o qýměře l 993 m2 ve vlastnictví Ludmily Seqensové, dle GP ó.l,za části pozemků par.č.

|9ll (díI b),v k.ú. Městyse Zápy o výměře I m2 a par.ě. 97l( dil c) v k.ú. Městyse Zápy, o

výměře l4m2, vše vlastnictví městyseZápy. Směna pozemků je bezilplatná.

- dodatek ě.1 plánovací smlouvy DINERO INVEST, na pozemky parc.č. 966, I85l2, I9I,
18611,18913, a32l4 v k.ú.

zastupitelstvo pověřuie starostu

- k jednaní o vypracování nového územního plánu

_ k podpisu VPS s městem Brandýs nad Labem - St. Boleslav podle § 63 zakona č. 12812000

Sb. o obcích, o podmínkách výkonu přenesené působnosti ve věci přestupků.

- k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z prostředků městyse Zápy dle návrhu

- k podpisu nájemní smlouvy na prodej pozemků společnosti BETOSAN, a.s.

- k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku parc.ě. 384ll v k.ú. Zápy společnosti H+H

Vermogensverwaltung, k. s.

- k podpisu nájemní smlouvy na umístění reklamního zařízeni společnosti Hoffmann a ŽiZaX

spol. s r.o.

- k podpisu provozního řádu správy a údržby ,,Polabská cyklostezka - Brandýs nad Labem a

okolí" mezi obcemi Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelec nad Labem, Lénně

Toušeň, Zétryby aZapy

_ k podpisu smlouvy o ňizeni věcného břemene - služebnosti IV-12-601660612, Zapy - kNN
č.p. 507, jedná pozemky parc.č. 55511k.il. Zápy, parc.č. 556 a parc.č. 470 v k.il. Zápy

_ k podpisu smlouvy o zíizení věcného břemene - na pozemku parc.ě. 378ll, ostatní plocha-

ostatní komunikace o výměře 33t m2 v k.i. Zápy

- k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o ňízení služebnosti - Continental Automotive,

Czech Republic, a.s. -,,Optické propojení sítě Continental Brandýs nad Labemoo

- k podpisu nájemních smluv na byty ve vlastnictví městyse Zápy

- k podpisu darovací smlouvy,,Obytný soubor k Toušeni"



_ k podpisu směnné smlouvy mezi Ludmilou Sequensovou a městysem Zápy

_ kpodpisu dodatku č.1 planovací smlouvy DINERO INVEST, na pozemky puc.ě.966,

I85l2,19I,186lI,18913, a32l4 v k.ú. Zápy

zastunitelstvo bere na vědomí

- zpráw starosty o dopravě a akcích

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo usnesení ě.l ze dne23.3.2017

Vyvěšeno: 24.3.2017

Sejmuto:


