
USNESENÍ č. 16

- program dnešního zaseďání,členy návrhové komise a ověřovatele zápisu

- umístění nového Vo kolem potoka u Sokolského hřiště, za cenv 85.000,- Kě

- opravu cesty v ostrově u Marhulů , za ceflJ 1 10.000'-Kě
- navýšení dotace pro MŠ Zapy o 30.000,-Kč, na rekonstrukci školního hřiště

- kontrolu hospodďen i MŠ Zápy ze iňetní období | .t .-31, .12.20 1 3 s qýrok em ,,bez závaď,

- plnění lkazate1erozpočtu vŠ zapy zaíěetní období roku 2013

- směrnici o schvalovaní účetních závěrek městyse Zápy a jeho příspěvkovýchotgarizaci

- zprávuauditora, o kontrole hospodďení městyse Zápy, zaiňetni období 1.1. - 37'1z.20I3,

s výrokem ,, nebyly zjištěny věcné aformální nesprávnosti,,
- závěrečný účet městy se Zápy zaúčetní období 1.1.. 31 .I2. 2013

- lzavŤenísmlouvy, o smlouvě budoucí, o ňizeruvěcného břemene,pro firmu ČEZ Distribuce

napozemcíchppě.856,222,21412,13611,139a235l3k.í'Zápy,zailpIatl l1.000,-Kč/bm
- uzavření smlouvy' o smlouvě budoucí, o ňízenívěcného břemene,pro firmu ČEZ Distribuce

napozemcíchppč. 35312,,35313 a353l5k.í.Zápy,za]úplatu1.000,-Kč/bm ?
- uzavÍeni smlouvy, o umístění nalezených a opuštěných zvíŤat v útulku Lysá n|L, s firmou

Velas a.s.

- zprávu starosty o přeložce silnice II/10101, o opravě silnice II/10160, o zaŤazení silnice

il/101 do harmonogramu oprav (intravilánu obce), výběru dodavatele stavby na cyklostezku

Jizeru,dokončení panelové cesty v Loužkách
- zprávu o výběru dodavďele stavby vjezdy v ostrově, místní komunikace a schody pod

uřadem
- informaci o výběru nové pracormice úřadu městyse Zápy
- stížnost a pokračování stavebního řízení firmy Kerberos Nemá, krematorium malých zvíŤat

- zpracovtní PD ke stavebnímu povolení ,,dům služeb..
- informace o nové zastavovací studii pozemků Íirmy Stavební společnost Martinice

v Čechách
. zprávustarosty o kulturních akcích _ umístění ťttnes prvků na Sokolském hřišti, promítání

cestovatele M.Hrdličky, otvirárrri studánek 29,3,, koncert vmístním kostele 27.4, 'J.{oc

kostelů 23.5.,pálení Čarodejnic 30.4.,Dětský den 31.5.
- zprávlkontrolního výboru, ze dne 13.3'20|4



Zastupitelstvo rozhodlo

- o částce ve výši 1.000,- Kě zabéžný metr, na uloŽení sítí, při tzavírání smluv o ňízování

věcných břemen na obecních pozemcích, pro investorské firmy

Zastupitelstvo zamítlo

- úpravu prostranství u kostela, zámkovou dlažbou
- opraw hraze a břehu vodní náďrŽev Zéryechzacer]nJ 750.000'- Kč

- spoluúčast na opravě místní komunikace do areálu ZD v Zápech

Zastupitelstvo pověřuie

- pana starostu k podpisu smlouvy, o smlouvě budoucí, o ňízení věcného břemene, pro firmu

ČpZ Distribuce na pozemcích ppč. 856, 222,2|412, |36lI,I39 a235l3 k.í' Zátpy

- pana starostu k podpisu smlouvy, o smlouvě budoucí, o zÍízení věcného břemene, pro ťtrmu

ČBZ Distribuce na pozemcích ppč,.35312,35313 a35315 k.n. Zapy

- pana starostu o možnosti reflektivního označení stávajících přechodů pro chodce (výměna

dopravních značek), na odboru dopravy
- n*u starostu k jednání s firmou Ropid, o možnosti prodloužení autobusové linky 376

k 5.ZŠ v Brandýse ďL

Zastupitelstvo ukládá

. pani Martinicov é zjistít z účetnictví, celkovou částku na opravu místní komunikace do

areálu ZD v Zápech, zaposlední 4 roky
- panu starostovi zjistitfinanční naklady na umístění mobilního WC na Sokolském hřišti

Vyvěšeno: 21.3.2014
Sejmuto: 7.4.2014

:. J"t


