
10. USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Zápy, 
konaného dne 19.8.2008 

 
 
 
zastupitelstvo schvaluje 
 
- prodej dvou dílů pozemku parcelní č. 136/1 v k.ú. Zápy, za cenu 300,-Kč / m2 
 
- zveřejnění záměru na prodej pozemku parcelní č. 377/3  
 
- zveřejnění záměru na prodej pozemků parcelní čísla 366/2 výměra 103m2, 366/3 výměra 
209m2, 366/4 výměra 746m2, 366/5 výměra 393m2, 367/1 výměra 2583m2, 367/3 výměra 
176m2, 239/20 výměra 2126m2, 239/22 výměra 22m2, 239/24 výměra 10m2, , 239/17 
výměra 2089m2, 370/3 výměra 422m2, 372/3 výměra 47m2, 379/5 výměra 76 m2, 379/8 
výměra 104 m2 v k.ú. Zápy výměra celkem 9.633 m2   
 
- zveřejnění záměru na směnu pozemků ppč. 239/21 výměra 1116 m2, 239/16 výměra 408m2, 
370/2 výměra 497m2 v majetku městyse Zápy, za pozemky ppč. 379/9 výměra 326 m2, 
239/15 výměra 1399 m2 a 239/28 výměra 296 m2 v k.ú. Zápy, v majetku ZD Brandýs n/L 
výměra celkem 2021 m2  
 
- přijetí finančního  příspěvku z Krajského úřadu Středočeského kraje, ve výši 15.000,- Kč na 
podporu dětského dne 2008 
 
- 2. rozpočtová opatření na rok 2008 
 
- uzavření smlouvy se Středočeským krajem „ pro dočasný zábor (výpůjčky pozemku) 
pozemku 537 v k.ú. Zápy o výměře 179 m2 „ dotčené stavbou  ev.č.245-002, oprava mostu 
II/245 Lázně Toušeň 
 
- stavební záměr  čtyř domku na pozemku ppč. 81/4 v k.ú. Zápy 
 
- PD ke stavbě skladu materiálu na pozemku ppč. 40/1 v k.ú. Zápy 
 
- PD k přístavbě ubytovny na pozemku ppč. 40/1 v k.ú. Zápy 
 
- rekonstrukci obecního bytového domu čp. 21, za podpory dotace  
 
zastupitelstvo rozhodlo 
- o nákupu nové travní sekačky v ceně do 12.000,-Kč 
- o nákupu plotostřihu v ceně do 6.000,- Kč 
- o nákupu notebuku pro úřad Zápy, v ceně do 20.000,- Kč 
- o pořízení studie na rekonstrukci obecního bytového domu Zápy čp.21 
 
zastupitelstvo bere na vědomí 
- zprávu starosty o činnosti úřadu 
- zprávu kontrolního výboru 
- zprávu finančního výboru 
- zprávu místostarosty o činnosti sdružení Pražský severovýchod 



zastupitelstvo ukládá 
- panu starostovi domluvit podmínky a uzavřít smlouvu, za jakých bude provozována 
ubytovna v Zápech čp. 151 
- na jednání o 3. změně územního plánu připravit návrh obchvatu silnice III/10160 
- místostarostovi zaurgovat Policii ČR o dozor na silnicích v městysi Zápy 
- starostovi projednat umístění VO u firmy Instaplast  
- místostarostovi prověřit podmínky a cenu oplocení dětského hřiště 
 
 
 
 
vyvěšeno : 20.8.2008 
sejmuto:             2008 


