
2. USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Zápy,  
konaného dne 27.2.2007 

 
 
zastupitelstvo schvaluje: 
 

- uzavření dohody o vypořádání závazků ze smlouvy o finančním zabezpečení 
plynofikace obce, ve znění uvedeném v příloze č.1, tohoto zápisu  „Dohoda  se uzavírá 
s občany městyse Zápy, kteří se podíleli, formou uzavřené smlouvy, o finančním 
zabezpečení plynofikace obce, finančně na výstavbě plynovodního řadu v městysu Zápy, 
který byl následně odprodán společnosti Středočeská plynárenská a.s. finanční 
vypořádání se poskytuje ve výši 10.000,- Kč „ 

 
- uzavření smlouvy o věcném břemeni mezi městysem Zápy a STP Net s.r.o. Praha 4 

Novodvorská, na pozemek parc.č. 389/1 na plynovou přípojku a smlouvu o věcném 
břemeni mezi městysem Zápy a ČEZ Distribuce  a.s. Mladá Boleslav na pozemcích 
parc..č. 556 a 55/1na zřízení přípojky VN-22kV, vše v k.ú. Zápy, zapsaném na LV 
10001 

 
- ukončení činnosti DSO Zátoka a finanční vyrovnání obcí Káraný, Nový Vestec a 

městysů Zápy, Lázně Toušeň na jejich bankovní účty, ve výši 19.740,90 Kč  
 

- finanční účast na aktualizaci publikace „Průvodce po Čechách, Moravě a Slezku“ 
 

- přestavbu 1.patra budovy školy na rozšíření MŠ Zápy 
 
zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

- rekonstrukci chodníku mezi částí obce Zápy – Ostrov na pozemcích parc.č. 386/ 1,386/2 
a 778 v k.ú. Zápy 

- investiční záměr HQ Plus s.r.o. na výstavbu domu pro seniory v k.ú. Zápy-Ostrov 
 
zastupitelstvo zamítlo : 
 

- investiční záměr firmy Alkona Invest a.s. k výstavbě logistického centra v k.ú. Zápy 
 
zastupitelstvo ukládá: 
 

- paní M.ukončit všechny nájemní smlouvy, které jsou uzavřeny se spolky i jednotlivci na 
využívání prostor budovy školy 

 
- panu starostovi provézt místní šetření investiční výstavby vodovodní, kanalizační a 

plynové přípojky k hasičské zbrojnici 
 

- panu M.B. předložit doklady na základě kterých byl v roce 2003, 2004 a 2005 vyřazen 
z evidence majetek městyse Zápy, který je stále fyzicky v užívání 

 
- panu starostovi provézt místní šetření na komunikaci k obytným domům čp. 229,235 a 

240 v Zápech, případně zajistit opravu komunikace 
 


