
usNEsExí r. t

ze zasedání zastupitelstva městyse Zápy. konaného dne 6.3.2018

zastupitelstvo schvaluie

- ověřovatele zápisu, členy návrhové komise a program dnešního zaseďžní

-nazákladě § 102 odst.2, písm. a)zákonač,128 Sb., o obcích (obecní zíízeni),veznění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 16 zákonaě.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů navrženou změnu rozpočtu rozpočtovým
opatřením č.1 dle podkladu.

- vstup městyse Zápy do Sdružení místních samospráv ČR na základě §46 a §84 odst. 2 písm.

e zákona o obcích ě. I28l2000Sb., ve znéní pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení
místních samospráv České republiky

- nákup serveru pro úřad městyse Zápy

- vypracování projektu pro budoucí vyltžití stávajících administrativních prostor úřadu na

rozšíření Mš

- vypracování projektu na úpravu stodol v Charvátově statku

- přidělení veřejné zakázky firmě STAVBY DLOUHÝ s.r.o.9 Borek 84,277 14 Dřísy, tČO;
24665312, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku, zarealizační cenu 418

830,00 Kč bez DPH

- schvaluje znění smlouly o dílo

- žádost ěj.22l20I8 ze dne 5.1.2018, právnická osoba Myslivecké sdružení Zápy, IČ
43752179 dotace ve výši 30.000,-Kč na účel: na činnost mysliveckého sdružení v roce 2018

- žádost č..j.20212018 ze dne 27.2,2018, právnická osoba Sbor dobrovolných hasičů, IČ
69765219 dotace ve výši 60.000,-Kč na účel: zajištění funkčnosti SDH

- žádost č j.746l20t7 ze dne 2.IL20l7,právnická osoba Svaz tělesně postižených v ČR z,s. -
místní otganizace Brandýs n]L, IČ 75t04I13 dotace ve výši 10.000,-Kč na úěel: činnost

otganizace,rekondičně-rehabilitačnípoby,plavánivbazénu

_ žádost čj. I29l20t8 ze dne 7.2,2018, fyzická osoba Novák Petr (šipkaři) dotace ve výŠi
20.000,- Kč na účel: na provoz a činnost šipkařského klubu, závody pro děti

_ žádost čj.27l20I8 ze dne 8.1.2018, fyzická osoba Kuchař Jiří (rybářský spolek Zápy)

dotace ve výši 20.000,-Kč na účel: na zarybnění a údržbu v okolí retenční nádrže za hřištěm

(teletník)

- žádost č..i. 6212018 ze dne 15,1.2018, fyzická osoba Martinicová Zdeřka (cvičenky Jóga)

dotace ve výši 10.000,-Kč na účel: nákup jednotných cvičební pomůcek a doplňkŮ,

potřebných pro cvičební skupinu

- žádost čj, 4sl20l8 ze dne 11.1,2018, právnická osoba tČ qZlSOg23 spolek SKZápy dotace

ve výši 300.000,-Kč na účel: proyoz a energie SK Zápy



- žádost čj IIl2018 ze dne 4.1,2018, právnická osoba Občanské sdružení ,,Míenka" Zápy
dotace ve výši 20.000,-Kč na účel: činnost občanského sdružení ,,Mřertka" Zápy

- žádost ě j. 20012018 ze dne 27 .2.2018, ýzická osoba Burda Michal (včelaři) dotace ve výši
5.000,-Kč na účel: napoŤízení včelařských potřeb a cukru na ztmní za}rmovéní včelstev

- žádost č j. 815/201 7 ze dne 27 .IL20I7 , fyzická osoba Truschrán Petr (floorbalisti) dotace ve
výši 10.000,- Kč na účel: nákup sportovního vybavení a pomůcek pro sportovní zájmovou
činnost (floorbal) v městysu Zápy

- žádost čj. 78712017 ze dne 13.11.207, právnická osoba Základni otganizace Českého
zahrádkářského svazu IČO 22605410 dotace ve výši 10.000,- Kč na účel: činnost a
or ganizace, zájezd na výstavu,,Zahr ada Čech"

- žádost ě j. 2261201 8 ze dne 5.3.2018, fyzická osoba Hradil Tomáš Qízďáraa) dotace ve qýši
15.000,- Kč na účel: nákup sedlového materiálu na založení jízdarny pro poníky kvyužiti na
akcích pro městys Zápy (dětský den apod.)

- žádost čj.22812018 ze dne 5.3.20|8, fyzická osoba Brodňanská Edita (cvičenky aerobic)
dotace ve výši 10.000,-Kč na účel: použitana nákup vybavení pro zájmovou sportovní činnost
zápskýchžen

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

- veřejnoprávní smlouvu o školském obvodu s obcí Radonice, dle návrhu

- prodej auta ŠKODA CAS 25 RTHP

- dodatek nájemní smlouvy se stávajícími nájemci ě.p.1 dle článku čl. 3 písm. d) smlouvy o
nájmu

- inventaúzačni zprávu zarok2}I7

- zaslánípožadavku společ. ČPPRO o přeložení produktovou do osy planovaného obchvatu

zastupitelstvo pověřui e starostu

-jednání se starostou Šestajovic o nápiavě obecní policie

- k podpisu veřejnoprávních smluv

- po uplynutí odvolací lhůty podpisem smlouvy o dílo

Zastupitelstvq bere {ra vědomí

- zprávu starosty o dopravě a akcích

- ttpravení a osázení parčíktr r., Ostrově fa JIB, s.r.o.

- zprávu kontrolního a finančního výboru

- přípravu na vÝběrové íizení pro úpravy prostor Charvátova statku

ZastupiteIstvo jednohlasně schváli1o usnesení č. 1 ze dne 6.3,2018

Vyvěšeno: 7 .3.2018
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