
USNESENÍ č. 1 

 Z mimořádného zasedání zastupitelstva městyse Zápy, konaného dne 

23.1.2019 

Zastupitelstvo schvaluje 

- ověřovatele zápisu, členy návrhové komise a program dnešního zasedání 

- na základě § 102 odst.2, písm. a) zákona č.128 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů navrženou změnu rozpočtu rozpočtovým 

opatřením č.4 dle podkladu. 

- podání žádosti projektu do programu 117D0510 - Podpora územně plánovacích dokumentací 

obcí  na rok 2019 a to s názvem "Územně plánovací dokumentace - Zápy" a projektu do 

programu 117D8210 Podpora obnovy venkova na rok 2019 s názvem "Vybudování 

sociálního zařízení pro kulturní zařízení městyse Zápy". 

- záměr č.1/2019 na pronájem nebytových prostor v č.p. 7 na parc.č. 247 v k.ú. Zápy o 

výměře 25 m2. 

- prodej pozemku parc.č.164/1 v k.ú. Stránka u Brandýsa n/L, o výměře 12 m2, druh pozemku 

ostatní plocha, cena 300,- Kč/m2 

- znění a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby u 

č.p. 288   

- znění a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a smlouvy o právu provést stavbu 

č. IE-12-6006951/VB/1 Zápy, Hlavní-kNN, NN obnova 

- znění a uzavření darovací smlouvy – pozemky parc.č. 353/6, 382/9, 735/2, 752/2, 752/3, 

765/2 v k.ú. Zápy – II/101 Brandýs nad Labem, přeložka, I. etapa 

- znění a uzavření darovací smlouvy – pozemky parc.č. 262/2, 263/2, 265/2, 281/2, 282/2, 

283/2, 284/2, 299/2, 300/2, 303/2 v k.ú. Ostrov u Brandýsa n/L – II/101 Brandýs nad Labem, 

přeložka, I. etapa. 

- znění a uzavření darovací smlouvy – pozemky parc.č. 190/4, 190/5, 202/3, 203/3, 203/4, 

204/2, 204/3 v k.ú. Stránka u Brandýsa n/L– II/101 Brandýs nad Labem, přeložka, I. etapa. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu 

- podpisem schválených smluv 

Zastupitelstvo bere na vědomí 

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo usnesení č. 1 ze dne 23.1.2019 

Vyvěšeno: 24.1.2019 

Sejmuto:   


