
USNESENI č. 14

Ze zasedání zastupitelstva městvse Zápv.konaného dne 19. 9. 2013

Zastupitelstvo schvaluie

ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
program dnešního zasedáni doplněných o dva body
Výměnu 220 kusů domovních vodoměru zacenu25O tisíc korun
Zménu uředních hodin uřadu městyse Zápy, otevřeno v pátek
Nákup nového majetku na úklid obce - foukač |istízacenu 8.400,. Kč
Nakup a zápůjčku ozvučovacího zaÍízení pro potřeby kostela a akcípořádaných městyse
Zápy
Poptávku na nového dodavatele vody aprovozovatele vodovoduv Zápech
Veřejnosprávní kontrolu MS Zápy sqýrokem ,, závažné skutečnosti vě smvslu ust.
$22zek. č,. 320 l200l nebyly zjištěny..
Uzavření smlouvy o věcném břemeni na obecní pozemek parcelní č. 470,556 a 555lt k.
u.Zápy, pro f,trmu CEZ Distribuce, na uložení elektrické přípojky do země, za
jednorázovou úhradu 75.000'- Kč ?
UzavÍení smlouvy o věcném břemeni na obecní pozemek parcelní č. 333 a 307lI k. ú,
Zápy, pro Íirmu CEZ Distribuce, na uložení elektrické přípojky dci. země, za
jednorázovou úhradu 5.000,-Kč ,,

UzavÍeni smlouvy na pronájem pozemků ppě,25O a252 k. ú. Stranka u Brandýsa n/L.
pro školní statek Lďzně touše zarcěninájemné 804,- Kč
IJzavÍení smlouvy, o věcném břemenipro firmu PVS a.s. na stavbu rozvodné skříně. na
pozemku ppč. 510 k.í. Zápy, za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč
Studii obecního domu a jednríní o dokumentaci ke stavebnímu povolení, této stavby
Spoluúčast na opravě komunikace do areálu ZD ve výši 50% nríkladů v roce 2013

Zastupitelstvo bere na vědomí

- zprávu starosty o omezení dopravy na silnici IIl101 do 12 tun
- zptávu starosty o stavebních akcích (výměna oken, Sokoliík, \"ýtah na potraviny MS,

výsadba Biokoridoru, výstavba cyklostezky Bílý vrch))
. zprávu starosty o funkčnosti výdejního místa České pošty na úřadu Zápy a návamosti

změny uředních hodin
- zprál,v starosty o plánovaných kulturních akcích 2013 (přednášky, svíčkoqý pruvod,

zamykání studánek a rozsvěcení vánočního stromu, adventní koncert a mše sv. vánoční)
- zprávu'kontrolníhovýboru
- zptávu finančního výboru
- omezení nríkladní dopravy na silnici IIl10l nad 12 tun, s platností od 6. 9.20|3



- Zastupitelstvozamítlo

- referendum o veřejných finančních prostředcích pro poskytnutí dotace SKZáryy
- poskytnutí účelové dotace na výstavbu tréninkového hřiště pro SK Zápy v 100% výši

nakladů 2miliony + DPH

Zastupitelstvo pověřui e

- Pana starostu kzahájenijednaní a poptavku na dodavatele vody a případného nového

provozovatele vodovo du v Zápech
- Pana starostu k výběrovémuÍizenina dodavatele výměny vodoměru
- Pana staÍostu uzavřením sm|ouvy, o ňizeru věcného břemene na pozemek p-pě. 470,556

a 555fi k, í, Zápy, pro ťrrmu CEZ Distribuce, za jednoúnovou úplatu
- Pana starostu uzavřením smlouvy, o ňízení věcného břemene na pozemek ppč.333 a

307llk, i, Zápy,pro ťtrmu CEZ Distribuce, za jednorázovou úp|atu
- Pana starostu uzavřením nájemní smlouvy, na pozemky ppč.250 a252, pro školní statek

Ltmé Toušeň, za r oční náj emné
- pana starostu kuzavření smlouvy, o věcném břemeni na pozemku 510 k. í.Zwy,

s firmou PVS a.s., za jednoúlzovou úplatu
- pana starostu k jednaní s Krajskou údržbu silnic o zbudování

Ú101

Zastupitelstvo schválilo usnesení z dnešního zasedánij ednohlasně

Vyvěšeno 20.9.2013

Seimuto: 7.10.2013

zábtad|í na mostku silnice


