
USNESENÍ č. 5

: řÝ]

zastuDitelstvo §chvalufu

_ ověřovatele zápisu, členy návrhové komise a program dnešního zaseďéní

- 6. rozpoětové opatření 2016

- ťozpoČet rlarokzlll . ,i

_ cenu komunálního odpadu 5 00, _Kě/o s. /rok, 5 00,_Kč/rekrea./rok

- kalkulaci vodného 27, gl (bez DPH) Kč a stočného Kč 26,99 Kébez DPH, celkem 54,90 KČ

bez DPH

- kalkulaci vodného 32,1,0 Kč s DPH a stočného 31,04Kč s DPH, celkem 63,13 Kč s DPH

- obecně závaznouvyhlášku o regulaci hluěných činností

_ obecně závaznollvyhlášku pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi zápy

- obecně závazlouvyhlášku o noěním klidu

_ prodej pozemku KN parc.č. 208lI v městysi Zápy, o výměře 847 m2, k,ú, Ostrov u ,&

e.*oý"a nad Labem, druh pozemku: trvalý travní porost v k.Ú. Ostrov u Brandýsa nad

Labem, zacerit3gg,_ Kč/ Ň taAgroEfekt, s.r.o., Zápy 169,250 01, vČetně odsouhlasení

kupní smlouvy

- zámétna prodej pozemku městyse Zápy parc.č.384lI k.il. Zápy o výměře 570m', druh

pozemku: ostatní plocha k.ú. Zápy, za ceíI)min. 1.000,_ KčlíIů. ,s

_ uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízeníVB a o práw stavbY IP-12-601 1078^/8/1

čBZ Dstribuce, a.s.

-zámérnapronájempozemkůparc.č. 246,247,248,253,254,255 vk.ú. Zápyjako celek

- zémérna pronájem plochy pro instalování reklamniho zařizení Parc.Č. 827 k.Í. ZáPY 
&

_znéniplanovací smlouvy se spoleěností DINERO INVEST, s.r.o.

_ pD _ výstavba nového RD na pozemku parc.č. 54, 55 k.Ú. Zápy - příspěvek na infrastrukturu

80.000,-Kč/bytová j ednotka

, -znénísmlouvy o nájmu dopravního prostředku fa H+H spol, s,r,o, pro městys Zápy 
s

Typ: CITAN 109 CDI L

zastupitelstvo rozhodlo

_ váledem k nakladům na ěinnost přestupkové komise obce Šestajovice, obec Šestajovice, Po

vzá$emnédohodě, vypoví Veřejnoprávní smlouw s městysem Zápy apředá ug::d:, 1 a!1 s

přestupkové komise krajskému uřadu středočeského kraje, aby rozhodl, ktery úřad bude dále

pro městys Zápy vykonávatěinnost přestupkové komise,



zastupitelstvo zamítlo

- 2 variantu návrhu obchvatu kolem Prahy

zastupitelstvo bere na vědomí

- zprávu starosty o akcích

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo usneseni ě. 5 ze dne 15.12.2016

Vyvěšeno: t6.12.20L6
Sejmuto:

: ':,.


