
23. USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva městy se Zápy,
konaného dne22.7.2010

zastupitelstvo schvalui e
- ověřovatele zápisu a ěleny návrhové komise
- nákup měřicí signalizace s umístěním na silnici IIl101 směr od Brandýsa ďL
- počet členů zastupitelstva městyse Zápy navolební období 20t0 až20I4 - 7 členů- podle ust.$85 písm.a) ve spojení $41 odst'2 zékona ě' |28l200O Sb., bezúplatný převod

|,::*: 
parcelní č.34ll, o výměře 2.879 m2 v k.ú. Zapy,z vlastnictví státu, zastoupeného

UZSVM
- mimořádnou dotaci DSHZápy ve výši 30.000,- Kč na nákup elektrické centrály a kalového
čerpadla

- 1. Rozpočtové opatření pro rok 2010
- nákup počítačového programu,,Spisová služba.o od firmy Triada
- ukončení smlouvy, o spolupráci spisové služby, s městem Brandýs n/L-StaúBoleslav
- přijetí a rozdělení mimořádné dotace ve výši 230 tisíc pro jednotlivé spolky a sdružení, dle
požadavku dárce

Zastupitelstvo bere na vědomí
- zprávu o činnosti obecní policie 4.
- informaci o pokračovríní qýstavby chodníků a pokládky kabelů
- zprávu starosty o činnosti uřadu a výstavbě v Ztryech
- informaci o nahlášení pojistné události povodeň 8.6.2010
- zptávu o zap|acení dotace ze SFŽP na zvýšení biodiverzity krajiny
- zptávufinančního výboru
- zprávu o hospodďení městyse Zápy,nákladech a předpokládaných výďajíchv roce 2010

Zastupitelstvo ukládá
- ukládá panu starostovi vyřešit stížnosti občanů na rušení noěního klidu v lokalitě Prágrova
zahrada

-panu Vlčkovi zajistit nové rozhodnutí a manipulační řád retenč ní nádržev ostrově, jejich
platnost do 31. 12.2010

- všem zastupitelům obeznrímit se s projektem výstavby 15 nových RD v lokalitě nad hřištěm,
před vydán ím záv azného stanoviska

Zastupitelstvo wdává

-opatření obecní povahy č.Il20|0 změnu č. 3. a +.ÚrsÚ zapy



Zastupitelstvo rozhodlo

- o setrvtíní městyse Zápy ve SMo
- o rekonstrukci veřejného osvětlení v části obce ostrov, v rámci pokládky kabelů
- o opravě chodníků v ostrově u rodinných domů č:p.233 a228
- o opravě chodníku u silnice IIlrcl v zatáčceu sv. Jiína
. o opravě místní komunikace na pozemcích p.č. 22I a80 (mezi zdmi) asfaltovým
- o zbudování nové autobusové zastávky u silnice III/10160 před ě.p' 7,
nabídkovou cenu
- o výstavbě nového chodníku u rodinných domů č.p. 153 a262

Vyvěšeno: 23.7.2010
Sejmuto: 9.8.2010
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