USNESENÍ č.12
ze zasedání zastupitelstva městyse Zápy, konaného dne 14.3.2013
zastupitelstvo schvaluje
- ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
- program dnešního zasedání
- zachování stávajícího běžného účtu vedeného u KB a.s.
- nákup 2 kusů jmenných akcií společnosti Pitný zdroj Káraný, za cenu 44,- Kč
- řízení krizového štábu městyse Zápy, ve složení V.Vlček, F. Mašek a L.Nehoda
- demontáž a rekonstrukci 5ti sloupů veřejného osvětlení
- pokácení tří kusů a redukci koruny ostatních stromů, na Sokolském hřišti
- výsledek hospodaření PO MŠ Zápy za období 1.1.-31.12.2012, s výrokem bez výhrad
- navýšení rozpočtu PO MŠ Zápy o 55 tisíc korun, na zajištění provozu o letních
prázdninách
- uzavření smlouvy o věcném břemeni, pro pozemek 80 k.ú. Zápy, na uložení el. kabelu
- navýšení rozpočtu o 20.000,- Kč, na nákup nového počítače pro úřad městyse Zápy
- inventarizaci majetku a hlavní zápis, za období 1.1. až 31.12.2012
- smlouvu o smlouvě budoucí, o věcném břemeni pro pozemek ppč. 242 k.ú. Zápy, na
uložení el. vedení, za úplatu 1.000,- Kč/ běžný metr
zastupitelstvo bere na vědomí
- stížnost J.K. a stanovisko úřadu
- zřízení nového účtu u ČNB a.s.
- zprávu starosty o dopravě
- zprávu o připravovaných akcích firmy ČEZ a.s. v Zápech
- zprávu o zamýšleném odprodeji pozemků firmy Tesco
- zprávu o jednání s českou poštou, o výdejním místě na úřadu Zápy
- žádost o bezúplatný převod pozemků 385/2, 473/4, 473/5 a 990 k.ú. Zápy, z majetku
České republiky do vlastnictví městyse Zápy
- zprávu starosty o plánovaných stavebních a kulturních akcích
- zadání studie projektové dokumentace na dům služeb(obecní dům)
- zprávu kontrolního výboru
Zastupitelstvo zamítlo
- spolupráci se skupinou MASKA Čelákovice
Zastupitelstvo pověřuje
- pana starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 80 k.ú.
Zápy

- pana starostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, o zřízení věcného břemene na
pozemek ppč. 242 k.ú. Zápy
Zastupitelstvo ukládá
- panu starostovi, zajistit opravu schodů a dosypání cesty u sokolského hřiště
- panu starostovi, zjistit možnost zpevnění cesty u fotbalového hřiště
- panu starostovi, odstranit cedule ze Sokolského hřiště „Zákaz vstupu psů“
- panu starostovi, zajistit srovnání okraje chodníku na konci obce k čp. 249
- panu starostovi, prošetřit využití klubovny a funkčnost jednotlivých družin Skautů
Zápy, pozvat vedoucí oddílu na příští zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo usnesení z dnešního zasedání jednohlasně.
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