
USNESENÍ č. 9 z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Zápy, 
konaného dne 13.5.2008 

  
  
zastupitelstvo schvaluje: 
- program dnešního zasedání, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi 
- přijetí účelové dotace ve výši 30.000,- Kč, na nákup zásahové výstroje a výzbroje pro SDH  
   Zápy od Středočeského kraje 
- přijetí krajské dotace ve výši 200.000,- Kč z „Fondu dopravně bezpečnostních opatření na   
   silnicích Středočeského kraje“ 
- pronájem části věžového vodojemu v Ostrově firmě Sky Soft, za roční nájemné 25.000,-Kč 
- žádost o finanční příspěvek z Krajského úřadu na dětský den 2008, pod záštitou J.Martinice 
- bezúplatnou směnu obecních pozemků ppč. 620,621 a 624/1 o celkové výměře 8.836   
   m2(fotbalové hřiště a tenisové kurty) za pozemek TJ Sokol Zápy ppč. 62 o výměře 2.866  
   m2 (sokolské hřiště) 
-  vstup městyse Zápy do sdružení „Pražský severovýchod“  
-  zveřejnění záměru na prodej dvou samostatných částí  pozemku ppč. 136/1 v k.ú. Zápy 
- 1. rozpočtová opatření na rok 2008 
-  rozpočtový výhled městyse Zápy na rok 2008 - 2012 
  
zastupitelstvo bere na vědomí: 
- zprávu starosty o činnosti úřadu 
- zprávu starosty, o výsledcích výběrových řízení na opravu komunikace k bytovkám,   
   cyklostezky, dopravní studii a PD pěší zóny a náves 
- zprávu o přezkoumání hospodaření s výrokem „byly zjištěny méně závažné nedostatky,          
   které nemají  závažnost nedostatků uvedených v §10,odst.3, písm.3“ 
   závažnost nedostatků uvedených v §10, odst.3, písm.c) zák.420/2004 Sb.“ 
-  inspekční zprávu z kontroly MŠ Zápy 
-  zprávu finančního výboru ze dne 23.4.2008 
-  zprávu místostarosty o zalesnění pozemku ppč. 918, o vzniku sdružení „Pražský  
   severovýchod“ a krocích k výstavbě cyklostezky kolem Labe 
  
zastupitelstvo ukládá: 
- panu Kostkovi, zajistit zalévání veřejné zeleně SDH Zápy 
- panu starostovi zajistit podpis smluv o přidělení grantu ve výši 200.000,-Kč 
- panu V.Vlčkovi prošetřit aktivity ve firmě Instaplast, hloubkové vrty 
  
zastupitelstvo rozhodlo: 
- o pořízení  3.kompletní změny územního plánu sídelního útvaru Zápy 
- o změněn pořizovatele 3. změny územního plánu : místo MěÚ Brandýs n/L-Stará Boleslav 
   bude Ing.arch.Zdeněk Kindl 
  
zastupitelstvo pověřuje: 
- místostarostu V.Vlčka k zastupování městyse Zápy ve sdružení „Pražský severovýchod“ 
  
Usnesení schváleno v tomto znění - hlasování 6 pro 
  
  
vyvěšeno : 14.5.2008 
sejmuto : 


