d--f,

ze zasedánízastupitelstvaměstyseZápy. konanéhodne 14.12..2011
zastupitelstvo schvalui e
- ověřovatelezápisu a návrhovou komisi
- program dnešníhozasedání
příspěvekna činnostobecní policie Šestajovice,
na rok 2012 ve výši 370.000,-Kč
- uzavřenísmlouvy o zpětnémodběru úspornýchŽárovek firmou Ekolamp
. uzavření smlouvy o zpětnémodběru použitýchbateriíz domácností f,trmouEcobat
- navýšenívýdajů pro MŠ Zápy, na zajištěníceloročníhoprovozu od 25.000,- do
30.000,-I(č,na záklaďě dohody o činnosti
- 2. rozpočtové
změny na rok 2011
. rozpočetnarok20l2
- kalkulaci ceny vodnéhoa stočného
na rok 2012 za cenu 59,02l m3
- kalkulaci ceny zatŤídění,
svoz, nakláďáníalikvidaci odpadův roce2012
. uzavŤenísmlouvy, o věcnémbřemeni pro pozemek ppč.61915k.u. Zápy, pro firmott
RWE' na uloŽenísítí
- uzavřenísmlouvy, o věcnémbřemeni pro pozemky parcelníčísla202lI,203ll,?08l1
k.ú.ostrov u Brandýsa nlL a 388,413/1, B0 k.ú.Zápy, pro firmou CEZ Distribuce,
na uloženísítí,za úplatu
- příspěvek na audiovizuáLní dokument, kzákazu výstavby paroplynové.elektrárny
v Mochově ve výši 3.000,-Kč
- Poskytnutípůjčkyse zástavnímprávem ve výši 700 000'- (slovy Sedm set tisíc kon-in
českých)občanskému
sdruŽeníSKZápy, ICo 43750923,sídlemZápy č.p.225.Zástavni
právo.věcnébřemeno ve výši půjčky,bude zapsáno jako omezenívlastnickéhoprár,a na
pozemkovou parcelu ve vlastnictví SK Zápy, ppč.620, o výměře 6614 m2, k.ú.Zap5,,
LY:4523, Katastrálníúřadpro Středočeskýkra],KatastrálnípracovištěPraha-východ
zastupitelstvo rozhodlo
- o podání žádosti ke Krajskému úřadu Středočeskéhokraje, o bezúplatnýpřevocl
pozemkůppč.138/3(285m2),
I38l4(59m2)a l38l5(1,7m2)k.ú.Zápy, o celkovévýměře
jeŽ
jsou
361'm2,
součástíchodníku'Pozemky v majetku Krajské správy a údrŽbysilnic
Středočeskéhokraje, zapsané na LV 1895, Katastrální úřad Středočeskéhokraje,
pracovištěPraha východ.
zasfupitelstvo přiialo
- vnitřní směrnici č'Il20I1, o účtování,
evidenci a odpisovánímajetku
zastupitelstvo bere na vědomí
- zprávu starostyo činnostiúřadu,dopravě a obecnípolicii
- zprávu starosty o stavebníchakcích uskutečněnýchi plánovaných
- zpracováníEIA na rozšířeníareálu Tesco

Zprávu o revizi vodojemu a nutnéopravě
zprávu o připomínkování3' změny územníhoplanu Zeleneč-Mstětice
zprávu fi nančníhovýboru
zprávu kontrolního výboru
Zastupite|sfio pověřuie
- paníZ.M. rolí vkladatele agendy RUIANruSÚI
pro městys Zápy
- pana starostuuzavŤenímsmluv, o věcném
břemeni mezi firmu RWE a Městysem Zápy
- pana Starostu uzavřením smluv, o věcném
břemeni mezi firmu ČEz Distribuce a
Městysem Zápy
- pana starostuk podání Žádosti o bezúplatný
převod pozemků 13813,I38l4a 13815k.u.
Zápy, ke KrajskémuúřaduStředočeského
kraje
- pana StaÍostupodpisem smlouvy o půjčce
se zástavním právem uzavřenou mezí,
Městysem Zápy aSKZapy

Zastupitelstvo ukládá
-

panu starostovi ve spolupráci s SK Zapy zaJistitr,ypracovánísmlouvy půjčce
o
se
zástavním právem
s
- panu starostoviposkytnutéfinančníprostředky,
ve výši 700.000,-Kč, převéstna účet
SKZápy ažpo zŤízenízástavního ptáva, vyptývajícího,zesmlouvy o půjčce,
u místně
příslušnéhoKatastrálního úřadu.
}
- panu starostovi zveŤejnitfinančníčástkypro jednotlivé
spolky v Krajánku
. panu starostovi jednat s firmou Stavokomplet,
o provedení revizí jednotlivých
vodovodníchdomovníchpřípojek
- panu starostovi
listít možnost provádět kontrolu firem ajejich nakládání s odpady
Zastupitelstvoschválílo usneseníz dnešníhozasedáníjednohlasně.
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