
19. USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Zápy, 
konaného dne 13.10.2009 

 

Zastupitelstvo schvaluje 

- program dnešního jednání 

- návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 

-  zřízení nové cesty kolem fotbalového hřiště dle návrhu č.3 

- uzavření smluv o věcném břemeni na pozemky 377/1, 377/7, 378/1 a 378/2 k.ú. Zápy na  

       uložení přípojek vodovodu a kanalizace pro firmu AD Partner 

- zveřejnění záměru a prodej pozemku ppč. 502 k.ú. Záp, za cenu 300,-Kč/m2 

- prodej pozemku ppč. 202/1 v k.ú. Ostrov u Brandýsa n/L za cenu 300,-K/m2 

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o Obecní policii zřízené obcí Šestajovice 

- vytěžení dřevin v linii přístupové cesty k Sokolskému hřišti, formou samo těžby 

- nákup nového zařízení průtokoměru na ČOV Zápy ve výši 150.000,- Kč 

- nákup stroje na zametání listí a sněhu ve výši 30.000,- Kč 

- rekonstrukci VO v rámci oprav chodníků v linii silnice III/10160 

 

Zastupitelstvo neschvaluje 

- nákup nového vánočního osvětlení 

 

Zastupitelstvo rozhodlo 

- o přijetí zřizovací listiny PO MŠ Zápy 

- o finančním příspěvku na vybavení nové MŠ ve výši 280.000,-Kč 

- o sponzorském příspěvku na dítě, bez trvalého pobytu v městysi Zápy, za přijetí a umístění  

dítěte v MŠ Zápy  

-  o jednání na zpracování projektové dokumentace,  přeložky silnice III/10160 okolo areálu ZD  

s Krajským úřadem 

- o umístění skautské klubovny v přízemí školní budovy, původní MŠ 

-  o převodu silnice III/ 10130 (Dřevčická) do majetku městyse Zápy za podmínky, že  

povrch silnice bude opraven asfaltovým povrchem v návaznosti na cyklostezku v min. šíři  

cyklostezky (2,7 m) po hranici katastru 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí 

- plnění usnesení č.18 ze dne 18.8.2009 

- zprávu starosty o činnosti úřadu 



- zprávu o jednání s firmou PONTEX s.r.o., která zpracovává PD na přeložku silnice II/101 

- zprávu o výstavbě Zeleneč-Mstětice 

- jednání s firmou BETOSAN o cenové relaci opravy povrchu silnice III/10160 

- zprávu o ekonomickém stavu městyse Zápy 

- zprávu o Czech POINTU, zahájení provozu po vydání vyhlášky 

- zprávu o dotaci na rekonstrukci ČOV, doplnění výkazů 

- informaci o výběrovém řízení a výsadbě lesoparku v Sumu, které vysoutěžila firma.Ekoflor 

H.Neuman, Říčany  

- informaci o přemístění informačních tabulích v katastru Zápy 

- informaci o přestavbě 1.patra školní budovy na MŠ 

- zamítnutí žádosti firmy PipeLife, o využití místní komunikace pro potřeby firmy 

 

Zastupitelstvo ukládá 

- místostarostovi spolupracovat na  možnosti získání dotace na revitalizaci návsi 

- panu starostovi zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy na spolupráci o Obecní Policii 

- všem zastupitelům, do příštího zasedání zvážit možný prodej obecních domů čp.21 a 66 

- pan místostarosta Vlček zajistí přemístění značek k označení katastru městyse Zápy 

- pan místostarosta Vlček zajistí uzavření místní komunikace Stará Pražská, směr Lázně 

Toušeň 

 

vyvěšeno : 14.10.2009 

sejmuto :  


