
USNESENÍ č.2

ze zasedání zastupitelstva městv§e Zápv. konaného. dne 2?.6.2017

zastupitelstvo schvalu i e

- ověřovatele zápisu, členy návrhové komise a program dnešního zaseďžní

- účetní závérkuměstyse Zápy zarok 2016

- účetní závěrku Mateřské školy v městysu Zápy zarok 2016

- Převod výsledku hospodaření zarok20l6 do rezervního fondu 6.019,53 Kč a fondu odměn
5.000,_ Kč.

-vsouladus § 6)písm. e), vsouladus § 47odst. 1) a4)a§ 53 odst. l)zékonač.18312006
Sb., v Platném zrĚní (stavební zékon) člena zastupitelstva spolupracujícího s pořizovatelem
Při zPracování PodkladŮ pro pořízení Územního planu Zápy - pana Vladimíra Vleka (starostu
městyse Zápy)

- pořízení noqich hemích prvků na,,Sokolské hřiště''

- zámér ě.4l20I7 na pronájem nebýových prostor v ě.p.7 na parc.č, 247 v k.ú. Zápy o
qiměře 23,52 m2. Cena 4.000,- Kč/měsíc, včetně úhrad za služby na rok

- pronájem nebytových prostor v č.p. 71 (prostory bývalé skautské klubovny + tělocvična) na
Parc.Č.I2} v k.Ú. ZáPy o qýměře 129,55 m2 za účelem provozováni zékladní školy,
společnosti Záškola, s.r.o.

- text PředloŽeného Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci a partnerství při naplňování cílů
projektu ,,Polabská cyklostezka - Brandýs nad Labem a okolíoo ze dne 1 1. 1 1. 2008 ve znění
Dodatku Č. 7 ze dne18. 04. 2016 mezi obcemi Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČ
00240079, Kostelec nad Labem,IČ 0023695!, Lazně Toušeň, tč ooz+os93, Zátyby, Ič
00237 36I, a Zápy, lČ oo+l zos t .

- uzavřetí aznění kupní smlouvy na prodej pozemku 38411 v k.i. Zápy

- uzaťení a znění smlouvy o nájmu pozemku parc.č. 277 v k.ú. Ostrov u Brandýsa nad
Labem

- uzaťení aznéní smlouvy o dílo na pozemky parc.č. 246,247 a248 v k,úZápy
, uzavÍení a znéní smlouvy o poskytnutí služeb - bezplatná obsluha sběrných nádob pro sběr
použitého jedlého olej e

Zastupitelstvo rozhodlo

- v souladu s § 44 zákona Č. 18312006 Sb., v platném znění (stavební zikon) o poňzení
Územního planu Zápy.

- o ustoupení od záměrů č.1 aé.212017

- uzavření Dodatku ě.2 ke Smlouvě o spolupráci a partnerství při naplňování cílů projektu
,,Polabská cyklostezka * Brandýs nad Labem a okolí" ze ďne 1 1. 1 1. 2008 ve znéníDodatku
Č.l ze dne 18. 04.2016 mezi obcemi Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČ 00240079,



Kostelec nad Labem ,lČ 0oz36g5l,LíLZnéToušeň, IČ 00240893, Záryby,IČ 0023736|, a

Zápy,lČ oo+lzost.

- záměrunapořízeníkamerového systému v městysi Zápy a obnovu kamer v,,Charvátově

statkď'

zastunitelstvo ukládá

- určenému zastupiteli panu vladimíru vlčkovi (starosta městyse zápy), aby spolupracoval

s pořizovatelem při pořizovaní Územního plánllZápy

_ starostovi , aby požádal Měú Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního Úřadu,

srního planovaní a památkové péče o pořízení Územního p\anuzápy

zastunitelstvo bere na vědomí

- zptávustarosty o dopravě a akcích

- zptávvkontrolního a finančního výboru

- protokolo výsledku Veřejnoprávní kontroly MŠ,

- zprávlauditora o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření Úěetní závérkY

zastupitelstvo proiednalo

_ záv&eéný úěet městyse zarok 2016 auzavirá ho svyjádřením, Že souhlasí sceloroČním

ho spo dařen ím bez výhrad

Zastupitelstvo j ednohlasně schválilo usnesen i č. 2 ze dne 22.6.2017

Vyvěšeno: 23.6.20|7

Sejmuto: re*N
. W,,


