
 
USNESENÍ č. 7 

ze zasedání zastupitelstva městyse Zápy, konaného dne 14.12.. 2011 
 

zastupitelstvo schvaluje 

- ověřovatele zápisu a návrhovou komisi 
- program dnešního zasedání 
- příspěvek na činnost Obecní policie Šestajovice, na rok 2012 ve výši 370.000,- Kč 
-  uzavření smlouvy o zpětném odběru úsporných žárovek firmou Ekolamp 
- uzavření smlouvy o zpětném odběru použitých baterií z domácností firmou Ecobat 
- navýšení výdajů pro MŠ Zápy, na zajištění celoročního provozu od 25.000,- do 

30.000,- Kč, na základě dohody o činnosti 
-   2. rozpočtové změny na rok 2011 
- rozpočet na rok 2012 
- kalkulaci ceny vodného a stočného na rok 2012 za cenu 59,02/ m3 
-    kalkulaci ceny za třídění, svoz, nakládání a likvidaci odpadů v roce 2012 
- uzavření smlouvy, o věcném břemeni pro pozemek ppč. 619/5 k.ú. Zápy, pro firmou 

RWE, na uložení sítí 
- uzavření smlouvy, o věcném břemeni pro pozemky parcelní čísla 202/1, 203/1,208/1 

k.ú. Ostrov u Brandýsa n/L a 388, 413/1, 80 k.ú. Zápy, pro  firmou ČEZ Distribuce,  
na uložení sítí, za úplatu 

- příspěvek na audiovizuální dokument, k zákazu výstavby paroplynové elektrárny 
v Mochově ve výši 3.000,-Kč 

-  Poskytnutí půjčky se zástavním právem ve výši 700 000,- (slovy Sedm set tisíc korun   
českých) občanskému sdružení SK Zápy,  IČO 43750923, sídlem Zápy č.p. 225. Zástavní 
právo-věcné břemeno ve výši půjčky, bude zapsáno jako omezení vlastnického práva na 
pozemkovou parcelu ve vlastnictví SK Zápy, ppč. 620, o výměře 6614 m2, k.ú. Zápy, 
LV: 4523, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ  

zastupitelstvo rozhodlo 

- o podání žádosti ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, o bezúplatný převod 
pozemků ppč.138/3(285m2), 138/4(59m2) a 138/5(17m2) k.ú. Zápy, o celkové výměře 
361 m2 , jež jsou součástí chodníku. Pozemky v majetku Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje, zapsané na LV 1895, Katastrální úřad Středočeského kraje, 
pracoviště Praha východ. 

zastupitelstvo přijalo 

-   vnitřní směrnici č.1/2011, o účtování, evidenci a odpisování majetku 

zastupitelstvo bere na vědomí 

-  zprávu starosty o činnosti úřadu, dopravě a obecní policii 
- zprávu starosty o stavebních akcích uskutečněných i plánovaných 
-   zpracování EIA na rozšíření areálu Tesco  



- zprávu o revizi vodojemu a nutné opravě 
- zprávu o připomínkování 3. změny územního plánu Zeleneč-Mstětice 
-   zprávu finančního výboru 
-   zprávu kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo pověřuje 

- paní Z.M. rolí vkladatele agendy RUIAN/USÚI pro městys Zápy 
- pana starostu uzavřením smluv, o věcném břemeni mezi firmu RWE a Městysem Zápy 
- pana starostu uzavřením smluv, o věcném břemeni mezi firmu ČEZ Distribuce a 

Městysem Zápy 
- pana starostu k podání žádosti o bezúplatný převod pozemků 138/3,138/4 a 138/5 k.ú. 

Zápy, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje 
- pana starostu podpisem smlouvy o půjčce se zástavním právem uzavřenou mezi,      
Městysem Zápy a SK Zápy 
 
 
Zastupitelstvo ukládá 

-   panu starostovi  ve spolupráci s SK Zápy zajistit vypracování smlouvy o půjčce se 
zástavním právem 
-   panu starostovi poskytnuté finanční prostředky, ve výši 700.000,- Kč, převést na účet 
SK Zápy až po zřízení zástavního práva, vyplývajícího ze smlouvy o půjčce,  u místně 
příslušného Katastrálního úřadu.  
-   panu starostovi zveřejnit finanční částky pro jednotlivé spolky v Krajánku 
- panu starostovi jednat s firmou Stavokomplet, o provedení  revizí jednotlivých 
vodovodních domovních přípojek 
-  panu starostovi zjistit možnost  provádět kontrolu firem a jejich nakládání s odpady  
 
Zastupitelstvo schválilo usnesení z dnešního zasedání jednohlasně. 

Vyvěšeno:  15.12.2011 

Sejmuto:     30.12.2011 


