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20. U5NE5ENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva městyseZápy,,
konaného dne L7 .L2.2009

Zastupitelstvo schvaluie

. Program dnešního zasedáti,náwhovou komisi a ověřovatele zápisu
- Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcemi Šestajovice' Dřevčice, Káraný,

městysem Nehvizdy aZápy, o činnosti obecní Policie
- Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcí Šestajovice a městysem Zápy, o

zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
- Podání žádosti o zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje

č j . vnitř. 1 4 7 4 l 2003, o proj ednávaní pře stupků
- 2. Rozpočtové opatření roku 2009, v předneseném znění
- Rozpočet narok 20|0, v předneseném znění
- IJzavření smlouvy o partnerstvi mezi městysem Zápy a TJ Sokol Zapy, městysem

Zápy astřediskem Junáka Zápy ,,viceúčelové hřiště městyse Zápy
- Podání Žáďostio dotaci Středočeského kraje zprograrrlRoP NUTIS II Střední Čechy

(integrovaný rozvoj tnemí), na akci ,,Víceúěelové hřiště v Zápecn*,
. Podání žádosti o dotaci zrozpoětu Středočeského kraje, z programu FRoM na projekt

,,Rekonstrukce místních zasíť ov aných komunikací a chodníky..
- Cenovou kalkulaci na vodné a stočné pro rok 2010, předloŽené provozovatelem

firmou Stavokomplet
- Dodatek smlouvy č. 3 s ťrrmou AVE CZnalikvidaci odpadů v roce 2010
. Zahájerupříprav nabeziryIatý převod části pozemku ppč. 43 na výstavbu chodníku
- Využití sloupů Vo, na umístění kabelu CzeIaNet (od čp. 131 na křižovatku)

zastupitelstvo rozhodlo
- o přijetí obecně závazné vyhlášky č,.212009, o místním poplatku z ubýovací kapacity
- o podání žádosti na zépis změny Mateřské ško|y Zápy a školní jídelny výdejny, na

rozšíření kapacity na45 dětí, s účinností od 15.1.2010

zastunitelstvo bere na vědomí
. Výsledkyinventarizacezarok2009
- Podmínky, zakterých lze zaŽádato bezúplatn.ý převod pozemku na výstavbu chodníku

u bytovky ěp.227
- Podepsaní smluv o prodeji pozemků seZD Brandýs ďL
- Zprávu finančního qýboru
- Zprávu starosty
- Zprávu kontrolního výboru
. Zpracováni nových webových strrínek městyse Zápy
. opětovné šetření k výstavbě Zeleneč-Mstětice, wácené naŽP Brandýs ďL-Stará

Boleslav



Zastupitelstvo zamíÍlo
. Prodej akcií ,,Zdtoj pitné vody Kátrarý* pod cenou nominální hodnoty

zastupitelstvo ukládá
. Panu místostarostovi Vlčkovi zahájít řízení ve věci bezúplatného převodu ěásti

pozemku ppč. 43
- Panu místostarostovi Vlěkovi zjistit možnost umístění dopravního zrcadla v ostrově

zastupitelstvo podporuie
- vyrvuměsta Čelákovice ke zrušení jednaní o qýstavbě paroplynové elektrárny na

katastru obce Mochov
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