
USNESENÍ č. 17 

 ze zasedání zastupitelstva městyse Zápy, konaného dne 26. 6. 2014 

 

Zastupitelstvo schvaluje 

- program dnešního zasedání, členy návrhové komise a ověřovatele zápisu 
- záměr na opravu hráze za hřištěm (nová betonová výplň mezi panely) cena 135.000,- 
- finanční dar skautskému oddílu Zápy na tábor – 5.000,- Kč 
- mimořádnou dotaci sboru dobrovolných hasičů – 20.000,- Kč 
- změnu stanov společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s.  
- uzavření darovací smlouvy mezi městysem Zápy a rodinou Bendových 
- nákup nového PC 
- žádost pana Michala Rybáře o výstavbu skleníku na pozemku parc.č. 249/2, 91/3, 62 a 
zřízení nájemní smlouvy na 10 let/1Kč 
- 1. rozpočtové opatření 2014 
- počet členů zastupitelstva na další volební období 2014-2018 v počtu 7 členů 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí 

- zprávu starosty o dopravě – silnice III/10160, cyklostezka Jizera 

- zprávu starosty o stavebních akcích – elektřina Sokolské hřiště, opravy vjezdů, chodník za 
bytovkou č.p. 227  
- zprávu starosty o kulturních akcích – přednášky, čarodějnice, koncert skupiny SUITUP,  
dětský den, grilování s hasiči,  budoucí akce – fotbalové utkání SK ZÁPY vs. FC MEHRING 
- zprávy finančního a kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo rozhodlo 

- o přesunutí schválení účetní závěrky za rok 2013 na další veřejné zasedání 

 
Zastupitelstvo zamítlo 

- uzavření nové smlouvy s firmou EKO-KOM na zajištění zpětného odběru a využití odpadů, 
platí stávající smlouva s firmou EKO-KOM 
- žádost firmy CR PROJECT na využití pozemků parc.č. 848, 827 v k.ú. Zápy  na 
rekonstrukci svahů – silnice R 10, zastupitelstvo navrhuje za pronájem 5 Kč/m2/den 
- návrh ČEZ Distribuce na nižší nájem 600,- Kč/m, zastupitelstvo navrhuje 1000 Kč/m 
- ŘSD – pronájem pozemků 237, 239, 299 v k.ú. Zápy, za 20,-Kč/m2/rok, zastupitelstvo 
navrhuje 5Kč/m2/den 
 
 
 

 



Zastupitelstvo pověřuje 

- pana starostu k uzavření a podpisu schválených smluv 
  Zdroj pitné vody Káraný, a.s., darovací smlouva od rodiny Bendových 
 
 
Zastupitelstvo ukládá 

- panu starostovi jednat o činnosti městské policie 
- jednat s majiteli pozemku naproti samoobsluze u Matějíčků  
 
 
Vyvěšeno: 27.6.2014 
 
Sejmuto:     


