
ze zasedání zastupitelstva městyse Zápv. kgnan§ho dne 14.12.2017

zastupitelstvo schvaluie

- ověřovatele zápisu, členy návrhové komise a program dnešního zasedání

-nazélkladě § 102 odst.2, písm. a) zákona č.l28 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 16 zákonač.250Da00 Sb., o rozpočtových pravidlech
územnichrozpočtů, ve znění pozdějších předpisů navrženou změnu rozpočtu rozpočtovým
opatřením č.3 dle podkladu.

- rozpočet městyse Zápy narok 2018 dle předloženého náwhu

- rozpoČet Mateřské školy, Zwy, příspěvkové orgarttzace na r. 2018 dle předloženého náwhu

- střednědobý výhled rozpočtu tvtŠ Zápy, příspěvkové organizace na r.2019 - 2021, dle
předloženého náwhu.

- uzavřenínájemní smlouvy s rÚSr na pronájem pozemku parc. ě.827

- prodej pozemku KN parc.č. 267 v městysi Zápy, o qýměře 6,3 m2, k.ú. Ostrov u Brandýsa
nad Labem, druh pozemku: ostatní plocha v k.ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem, za cenu300,-
Kělm2

- prodej pozemku KN parc.č. 164ll v městysi Zápy, o výměře 60 m2, k.ú. Stránka u Brandýsa
nad Labem, druh pozemku: ostatní plocha v k.ú. Stanka u Brandýsa nad Labem, za ceí:)
300,- Kč/m2

- odstranění telefonního automatu 02

- uzavíení nájemní smlouvy s fa BETOSAN, a.s. od 1.1.2018

- dodatek č. 7 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňovaní odpadu fa AVE

- projekt na pokládku chraničky pro společnost CZELA-NET Zápy u kostela

- obecně závaznouvyhlášku 2l20I7 o místním poplatku zaptovozsystému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, vyttžívaní a odstraňování komunálních odpadů, v souladu se zněním
platn}ch právních předpisů

zastupitelstvo obce stanovuie

- v souladu sust. § 72 odst.2) a3) a § 84 odst.2) písm. n) zákona č. 12812000 Sb., o obcích
(obecní ňizení), ve znéní účinném od 1.1.2018, a s nařízením vlády é. 3l8l20l7 Sb., o v}ši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 1.1.2018
neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon
fuŇce, dle přílohy

zastupitelstvo rozhodlo o

- udělení peněžitého daru starostovi a místostarostoví (za obětavou práci nad rámec funkce)

- zahmutí peněžitého daru do rozpočtového opatření č.3

USNESENI č. 4



Zastupitelstvo bere na vědqmí

- zptávu starosty

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo usnesení ě.4 ze dne 14.12.2017

Vlvěšeno: t5.12.20t7
Sejmuto:

-@


