
USI\ESENÍ č. 1

zastupitelsfuo schvaluie

- ověřovatele záryisu, členy návrhové komise a program dnešního zasedáni
- opravu povrchu (ostruvku) meziZápy a ostrovem (u Bendů), zámkovádtažba
- vybudování nového přechodu u Betosanu, a.s.

- pořízerunové závory na cyklostezku

- pana petra Truschrána jako nového IT technika pro úřad méstyse zápy
- navýšení hodin obecní policie na 2 hodiny denně

- na zál<ladě § 84 odst.2 Písmeno c) zál<ona 12812000 Sb. o obcích a v souladu se zákonemČ,25012000 Sb, o rozPoČtoqých Pravidlech územruchrozpočtu §16 navrže nározpočtová
opatření č.1-3.

- PoskYtnutí PenéŽitých a věcných darů dle schváleného rozpočtu na rok20l6v té qfši a těm
fuzickýma právnickým osobám, tak jak jsou uvedeny v rozpoětu

- nazákladě Žádostl o PoskYtrrutí dotace zrczpočtuobce právnickým afyzickýmosobám
následowě:

- Žádost Čj, 14212016 ze dne 15.3.2016, právnická osoba Myslivecké sdružení Zápy, Ič43752179 dotace ve q/Ši 30.000,-Kč na účel: činnost mysliveckého sdružen ív roce 2016

- Žádost Čj, 14312016 ze dne 15.3.2016, právnická osoba Sbor dobrovolných hasičů, Ič697 65219 dotace ve výši 60.000,-Kč na účel: zqišténífu"kilŇ;r-'; "' " " """

- ŽádostČj,14412016 ze dne l5-3.20l6,právnická osoba Svaz tělesně postižených v čR z.s. _místní organizace Brandýs n/L,IČ 75I04t13 dotace 
". "}rSi 

10.000,-Kč na účel: rekondičnípobyt, plavání v bazénu, zqezdy

- Žádost Čj, 145/2016 ze dne 15.3.2016, fyňcká osoba Novák petr (šipkaři) dotace ve qýši20.000,- Kč na účel: činnost šipkařského klubu

- Žádost ěj, 14612016 ze dne 15.3.2016, fuňckáosoba Brodňansk áEdita(cvičenky aerobic)dotace ve výŠi 10,000,-Kč na účel: polůíta'nan,ikup uyuuueni pro zájmovou sportovní činnostzápskýchžen

'Žádostěj, t47/20l6 ze dne l5.3.20l6,.fyzicka osoba Kuchař Jiří (rybrářský spolek Zápy)dotace ve výŠi 20,000,-Kč na účel: použití-na zatybnéntí-i tarmuv okolí retenční nádrže zahřištěm

- Žádost ěi, 14S12016 ze dne 15.3.2016, fyzickáosoba Burda Michal (včelaři) dotace ve qýši5,000,-KČ na ÚČel: Poíizení včelařských potřeb a cukru nazitmní zakrmováruvčelstev



- žádostčj.15312016 ze dne 16.3.20l6,právnická osoba lČ +ZlSOg23 spolek SKZapy dotace
ve qýši 300.000,-Kč na účel: zajištění
- vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytrrutí dotací z prostředků městyse dle náwhu v pŤíIoze.

- žádost čj. 15612016 ze dne 17.3.2016, právnická osoba Oběanské sdružení ,,Werlkď' Zápy
dotace ve qiši 20.000,-Kč na úěel: ěinnost občanského sdružení ,,Wetlkď' Zápy

- návrh nové NS (Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.), na umístění zaŤízení na
pozemku st.ó.62, k.ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem vodojem.

- text předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a partnerství při naplňovaní cílů
projektu ,,Polabská cyklostezka - Brandýs nad Labem a okolí!' ze dne 1 1. 1 1. 2008 mezi obcemi
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelec nad Labem,Lázně Toušeň, Záryby aZápy.

- vypsání záměruna prodej pozemku městyse parc.č. 44 v městysiZápy o výměře 60 m2

(edná se o část pozemku parc.č. 4414, druhpozemku: zahradav městysi Zápyk.n. Zápy,
odděleného od pozemku parc.č 44 geometrickým planem č. GP 632-15012015 za cenu min.
300,-Kčlm2.

- yypsání záméru na dočasný záhor pozemku č. 204 o výměře 9 ,28 m2, k.ú. Stranka u
Brandýsa rrll- ve vlastnictví městyse Zápy

- budoucí bezilplatné nabYí pozemku parc.č.183/1 k.ú. Ostrov u Brandýsa nad Labemz
vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví městyse Zápy, pro výstavbu nového chodníku
směr restaurace ,,v LéunícW'Zápy,

- nákup nového čerpadla

- poíízení nové kuchyňské linky do skautské klubovny - rodinné centrum

- smlour,u o smlouvě budoucí o ňízení věcného břemene - služebnosti na stavbu č. IV-
12_6018623,Zápy - TS, k\rN, kNN-pro parc.č. 96911,19-35.1.000,-Kč zam2

- dodatek ě. 1 plránovací smlouvy (matůelé Sequensovi) - ,,obytný soubor k Toušeni"

zastupitelstvo rozhodlo

- opravu historické památky sv. Jan za podmíŇy získání dotace

- použítí stravenek na nákup v ,,samošce u Matějíčků"- zkušební doba 6 měsíců

zastupitelstvo zamítlo

- návrh napořízeru zmény územního plánu, vlastník pozemku 4511k.il. Zápy Krqčí Lukáš a
Krejčí Petra.



zastupitelstvo bere na vědomí

- zprávu starosty o dopravě a akcích

- kontrolu MŠ za rok 2015

- zprávukontrolního a finančního výboru

zastupitelstvo pověřuie

Pana starostu městyse Zápy projednéní s firmou SCSA Security o posílení pořádkové služby
v městYsi Zápy. Poskytnutí telefonního čísla občanům pro pomoc v nouzi v rámci ,,bezpečnější
Zápy".

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo usnesení č. l ze dne 22.3.2016

Vyvěšeno: 23.3.2016
Sejmuto:

,@


