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21. USNESENÍ " ze zasedání Zastupitelstva městvse Zánv.

konaného dne 4.3.2010

zastupitelstvo schvaluie
- návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
- podríní žádosti, o poskýnutí dotace z programu FRO^/EP Středočeského kraje, pro rok

2O|0, chodníky a zpevnéné plochy průtah IIV 1 0 1 60
. podaní žádosti, o poskýnutí dotace Z programu Státního fondu dopravní infrastruktury, pro

rok 2010, chodníky azpevnéné plochy prutah IIV10160
- vypsaní ýběrového Ťízení na dodavatele stavby chodníky a zpevněné plochy prutah

i lri 10160
- rekonstrukci veřejného osvětlení v rámci oprav chodníků prutah IIV10160
- zahájenívýběrového řízenin dodavatele stavby veřejného osvětlení

- zŤízenivýdejního místa České pošty S.P., V městysi Zápy
- bezúplatné nabytí silnice IIV10130 do majetku městyse Zapy' při splnění podmínek

městyse Záyp tj. nový povrch silnice a vyjmutí mostního tělesa přes R10 z tohoto majetku

- lzavíriní manŽelství ve správním obvodu městyse Zápy, v souladu ustanovení $4 zríkona

ě' 9411963 Sb., o rodině _ stanovenými dny jsou sobota, neděle a pondělí _ stanovenou dobou

je doba od 10.oo do 14.oo hodin, pověřenou osobou je starosta městyse Zápy

- naýšení rozpočtu o částku 250.000,- Kč pro tvtŠ zápy
- nejpozději datum připojení 30.4 nemovitostí nakanalizaci.' po nesplnění tohoto data předat

naóŤizeným orgánům

Zastupitelstvo rozhodlo
- prodej nemovitosti Zápy č:p'2I
- o předkupním právu současným uživatelům, na nákup nemovitostí Zápy ěp.2l, minimální

cena podle znaleckého posudku
. o sníŽení finančního příspěvku za dtté umístěné v MŠ Zapy, při dlouhodobé nepřítomnosti

dítěte - minimálně 10 pracovních dní, Ize snížttpříspěvek o poměrnou část

Zastupitelstvo bere na vědomí
- zprávu starosty o obecní Policii
. zprávl finančního ýboru, o hospodařenízarok2009
. zprávl starosty o informačních tabulích
- informaci o platbě zaprodej pozemků v areálu ZDBranďýsn/L

Zastupitelstvo zamítlo
. Žádost, o lyužití pozemků ppč;'22IlI a223 kustájení a chovu koní
- žádost f. Stavokomplet o možnost odvádění dešťoých vod znové ýstavby, do vodní nádrže

v Zápech
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Zastupitelstvo ukládá

. všem ělenům zastupitelstva zvážitumístění Landštejnského znaku
- všem ělenům podat návrhy na obohacení Dětského dne
- místostarostovi Vlěkovi vyzvat ZD Brandýs n,/L k úklidu cyklostezky po zemědělshých

pracích

Vyvěšeno : 5.3.2010
sejmuto: 
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