
USNESENÍ č. 15

Ze zasedání zastupitelstva městvse Zápv.konaného dne 12. 12. 2013

Zastupitelstvo schvalui e

- Program dnešního zaseďání
- ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
- PředloŽenou zástavbovou studii na pozemcích parcelní č.77613 _776l8k. ú. Zápy
- UzavŤení smlouvy o věcném břemeni pro firmu ČEZ oistribuce a.s.' na pozemky

p.ě.|82,199lI,2aI,|96,197l1,I9716,19717,I97l|0,267,202lI,203lI a208l| k. ú. ostrov
u Brandýsa ďL a388 k. ú. Zápy

- obecně závaznou r,yhlášku č. 1l20l3, o místním poplatku za provoz systému
shromaŽďování, sběru, přepravy, třídění, vyt:žíváti a zneškodňování komunálních
odpadů

- Zbudování|ávky naZelenečském potoce v Teletníku
- Dodatek smlouvy, o zvýšení nájmu nebytoých prostor s firmou Telefonica 02
- 2, rozpočtová opatření na rok 2013
- Vyrovnaný rozpoč,ét na rok 2014 .
- Kalkulaci vodného 30,81 Kč/m3 a stočného 29,32 Kč/m3, uvedená cena je včetně DP

Zastupitelstvo bere na vědomí

- Zptb,u o výsadbě biokoridoru v Teletníku
- Zprávu starosty o stavebních akcích uzavíenýcha předpokládaných v 2Ot4
- Informaci o kulturních akcích v prosinci 2013
- zprávu kontrolního výboru
- zprálu finančního výboru
- výměnu vodoměru za sníženou cenu
- pokračování na projektu rekonstrukce silnice III/10160' s finanční spoluúčastí městyse

zapy

Zastupitelstvo rozhodlo

- o přijetí obecně závazné vyhlášky č,J2Ot3, o místním poplatku zaproYoz systému
shromažďování, sběru, pře1iravy, třídění, využíváttía zneškodňoviání komunálních odpadů

- o bezup|atném přijetí majetku (Biocentrum u Svémyslic) ve výši 812.900,- Kč, od
Pozemkového státního uřadu ČR



Zastupitelstvo pověřui e

- starostu podpisem smlouvY, o zřízenívěcného břemene s firmou ČEz oistribuce a.s
- starostu podpisem dodatku smlouvy, o nájmu nebyto.qých prostor s ťrrmou Telefonica

Zastupitelstvo uk|ádá

. panu starostovi smluvně zqistít převzett místní komunikace se sítěmi v nové zástavbě
pana Maška, do majetku městyse Zápy

- panu starostovi zveřejnění převodu pozemků z městyse Zápy naSKZápy
- pana starostu zqistit pokácení jasanů a thůjí na starém hřbitově

Zastupitelstvo schválilo usnesení z dnešního zasedáni jednohlasně

Vyvěšeno: 13.I2.20I3

Sejmuto: 30.12.2013

:tj :W
l ,{ u-ď,F+Y l  \


