
5. USNESENÍ z  veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Zápy,  
konaného dne 18.9.2007 

 
 
zastupitelstvo schvaluje: 
 

- program dnešního zasedání 
- ověřovatele zápisu pana V.V. st. a paní O.D. 
- návrhovou komisi ve složení pan V.V.ml. a pan P.K. 
- finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč na zajištění fotbalového memoriálu A.Kudrny 
- finanční spoluúčast městyse Zápy na výstavbě „cyklotrasy Labe“ 
- nákup travní sekačky za cenu cca 20.000,- Kč 
- uzavření smlouvy s firmou Lidl ČR, o věcném břemeni na pozemky par.č.695/2 a 705/2 

k.ú. Zápy a přijetí finančního daru ve výši 50.000,-Kč na výstavbu cyklostezky Zápy-
Brandýs n/L 

- o přijetí finančního daru od f.Tesco na výstavbu cyklostezky 
- nákup měřiče rychlosti v částce 75.000,- Kč 
- bezúplatné nabytí pozemků  pozemek parcelní č. 384/3, 186/1 a 186/2 v k.ú. Zápy, 

zapsané na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj do vlastnictví městyse Zápy 
- bezúplatné nabytí pozemků parcelní č. 80 a 388 v k.ú. Zápy, pozemky č. 202/1 a 203/1 

v k.ú. Ostrov u Brandýsa n/L, zapsané na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj,  do 
vlastnictví městyse Zápy 

-  přijetí směrnice pro používání služebních vozidel 
- 1.rozpočtová opatření, tak jak byly předloženy 
- výsadbu zeleně (smíšeného lesa) na obecních pozemcích v Kabelíně, koordinátor pan 

V.Vl ček ml. 
- vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci návsi 

u silnice III/10160 
  

 
zastupitelstvo bere na vědomí: 

- zprávu starosty městyse Zápy o činnosti úřadu za uplynulé období 
- kontrolu usnesení č. 4 
- kronikářem městyse Zápy je pan J.D. 
- zprávu kontrolního výboru 
- zprávu finančního výboru 

 
zastupitelstvo rozhodlo: 
 
     - o pověření firmy Stavokomplet k řešení kanalizačních přípojek  
     - o zadání zpracování PD na rekonstrukci návsi u silnice III/10160 

- o definitivním ukončení pořizování minulé 3.změny územního plánu sídelního útvaru 
Zápy Ing.arch.Vepřekem 

- o pořízení nové změny územního plánu sídelního útvaru Zápy č.3: 
pořizovatelem bude Městský úřad Brandýs n/L-Stará Boleslav 
předmětem zpracování je přeložka silnice II/101 a II/245 podle schválené PD Pražského 
regionu, včetně místních souvislostí,  změna funkčního využití  části areálu bývalých lázní 
a změna funkčního využití pozemku parcelní č. 918 v k.ú. Zápy 



- o prodeji pozemků  parcelní č.497 o výměře 142m2, 498 o výměře 673 m2 a 501 o 
výměře 155m2 všechny v k.ú. Zápy o celkové výměře 970 m2 za cenu 120,-Kč/m2   

- o zastavení prodeje pozemků par. č.366/2 o výměře103m2, 366/3 o výměře 209m2, 
366/4 o výměře 746m2, 366/5 o výměře 393m2, 367/1 o výměře 2583m2, 367/3 o 
výměře 176m2, 239/20 o výměře 2126m2, 239/21 o výměře 1116m2, 239/22 o výměře 
22m2, 239/24 o výměře 10m2, 239/16  o výměře 408m2, 239/17 o výměře 2089m2, 
370/3 o výměře 422m2, 370/2 o výměře 497m2, 239/18 o výměře  370m2, 239/19 o 
výměře 585m2 o celkové výměře 11.855 m2 všechny v k.ú. Zápy 

- přidělení finančních prostředků na vybavení hřiště MŠ ve výši  40.000,- Kč 
- o poskytnutí finančních prostředků na nový nábytek MŠ ve výši 30.000,-Kč 

-    přijmout opatření, o poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,-Kč na rozvoj městyse     
      Zápy, při vydání souhlasu k novostavbě 

- o odložení žádosti paní S. na prodej části pozemku par.č. 197/10 k.ú. Ostrov u Brandýsa 
n/L 

 
zastupitelstvo pověřuje 
 
-  pana starostu ke jmenování komise pro výběrová řízení, ve složení starosta a 

místostarostové, případně odborník 
 

 
zastupitelstvo neschvaluje 
 
-  odvolání paní herynkové z funkce předsedkyně kontrolního výboru 
 
zastupitelstvo ukládá 

- panu starostovi smluvně zajisti prodej pozemků, jak je stanoveno bodem 5. 
zastupitelstvo rozhodlo 

- panu starostovi a místostarostovi panu V.V. spolupracovat s pořizovatelem 3.změny 
územního plánu 

- panu starostovi nechat zpracovat znalecký posudek a rozpočtový audit na fasádu budovy 
školy do 31.12.2007, v pořizovací ceně do 10.000,-Kč 

- panu V.V. koordinovat výsadbu zeleně (smíšeného lesa) na obecním pozemku 918 
v.k.ú. Zápy 

- kontrolnímu výboru předložit zprávu ze svého zasedání č.1 

 
 
 


