
USNESEnÍ a. s
ze zasedání zastupitelstva městyse Zápv. konaného dne 9. 12. 2010

zastupitelstvo schvaluie

- ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
- program dnešního zasedání
. cenu vodného 3i,11 Kč a stočného 24,38Kě za m3 včetně DPH, na rok 2011
- stavbu čerpací stanice na pozemcích ťrrmy 1.Budovate|skák'ú. Zápy
- PD a vydání stanoviska ke stavbě chladicího zaŤízení firmy LIDL ČR v areálu firmy
- ukončení smlouvy o spolupráci s knihovnou E. Petišky v Brandýse ďL
- zakéukuna průklest stromů v městysi Zápy, Za cenu'' dle předložené nabídky ,i
- nákup sněhové frézy do majetku městyse Zápy
. zÍizení elektronického bankovnictví, na vedení účtu městyse Zápy

zastupitelstvo bere na vědomí

- plnění usnesení č.2
- zprávu starosty o dopravě
- zprávl starosty o zahájení stavebních prací na ,'Rekonstrukci CoV Zápy,,
. zprávu' o hospodaření městyse Zápy v roce 2010
- zprávu o inventarizacimajetku městyse Zápy
- zprávu finančního výboru ýL
. zprávu kontrolního výboru

zastupitelstvo rozhodlo

- o zveřejnění záměru na prodej části pozemku 164lI k,u. Zápy
- o prodeji části pozemku 16411k.ú. Zápy, za cenu 300'- Kč/ m2
. o zÍízení stálé komise na výběrová Ťízení, ve složení Vladimír Vlěek' Ing. František

Mašek aZdeněkHrdlička
- o uzavření smlouvy na věcné břemeno, uložení kabelu kNN na pozemcích ppč.I26l2 a

12614k,i l . Zápy
. o vydáni závazného stanoviska k předložené žádosti a projektové dokumentaci na

výstavbu RD ..obýný soubor Zápy k Toušeni..
- o zvýšení příspěvku pro MŠ Zápy na rok 2011, o ěástku 45.000,-Kč na vybavení

dětského hřiště MŠ Zápy
. o uzavření smlouvy na výpůjčku pozemků parcelní č. 285 k.ú. ostrov v Brandýs ďL,

203 a226k.ir, Stránka u Brandýsa nlL, navýstavbu cyklostezky
- o přijetí obecně závazné vyhlášky č,.1l20I1, o místních poplatcích



zastuDitelstvo zamítlo

- stavebnízéměr ZDBrandýs ďL, nazřízení mobilní betonarky nak.tl. Zápy

zastupitelstvo ukládá

- starostovi vypracovat závazné stanovisko k qýstavbě RD ,, obýný soubor Zapy
k Tušeni..
. starostovi a místostarostovi vypracovat protokol o vzájemném předání funkcí a úřadu
po volbách do zastupitelstva
- starostoví zajistit výměnu informační tabule cyklostezky
- starostovi zjistit možnost umístění přechodu pro chodce v části obce lokalita ostrov
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