
17. USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Zápy, 
konaného dne 16.6.2009 

 
Zastupitelstvo schvaluje 
 

- Program dnešního zasedání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
- Závěrečný účet městyse Zápy s výrokem „bez výhrad“ 
- Opravu usnesení č. 13 ze dne 16.12.2008 „zastupitelstvo rozhodlo“ o odložení prodeje 

pozemku ppč. 197/14, který zůstává v majetku městyse Zápy pod ppč. 197/10 k.ú. 
Ostrov u Brandýsa n/L 

- Přijetí účelové dotace ve výši 25.000,- Kč na technické vybavení místní knihovny, 
z fondu kultury Středočeského krajského úřadu 

- Přijetí účelové dotace na zalesnění pozemků ppč. 901,915,916 a 918 k.ú. Zápy, 
z programu  IS SFŽP 

- Zařazení žádosti o dotaci z programu MZe 229310, na intenzifikaci ČOV v Zápech 
- Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, na pronájem stavby na pozemku ppč. 62 k.ú. 

Zápy,  pro středisko Skautů Zápy 
- Mimořádnou odměnu ve výši 3.800,- Kč ředitelce MŠ Zápy na 2.čtrtletí roku 2009, 

finanční krytí Středočeský krajský úřad 
- Uzavření smluv o smlouvách budoucích na kabelizaci elektrické sítě v Ostrově mezi 

občany a ČEZ, mezi městysem Zápy a ČEZ 
 
zastupitelstvo rozhodlo 
 

- O finančním navýšení na provoz MŠ Zápy ve výši 30.000,- Kč, na nákup energií pro 
rok 2009 

- O poskytnutí finanční částky ve výši 15.000,- Kč, na nákup nového nábytku do místní 
knihovny 

- O finančním příspěvku ve výši 2.500,- Kč pro Musiku Floreu, k zajištění koncertu 
v kostele v Zápech 

- O finančním přebytku od sponzorů na Dětský den 2009,  na nákup kolotoče na dětské 
hřiště 

 
 
zastupitelstvo bere na vědomí 

- plnění usnesení č.16 
- průvodní dopis auditorky k přezkoumání hospodaření za rok 2008 
- zprávu starosty o činnosti úřadu 
- vypsání výběrového řízení na dodavatele „přestavba MŠ“ 
- zprávu finančního výboru 
- zprávu kontrolního výboru 
- zamítnutí dotace z programu FROM Středočeského krajského úřadu na revitalizaci 

návsi 
- připomínku o kapacitě ČOV 



 
 

zastupitelstvo ukládá 
- paní Martinicové opravit zařazení majetku dle výroku auditu 
- paní Martinicové na příští zastupitelstvo doložit využití kapacity MŠ a náklady na 

budovu školy 
- panu starostovi jednat o řešení umístění kadeřnictví v náhradních prostorách 

 
 
vyvěšeno : 17.6.2009 
sejmuto :  


