USNESENI č.14
Ze zasedánízastupitelstvaměstvseZápv.konaného
dne 19.9. 2013

Zastupitelstvoschvaluie

ověřovatelezápisu a návrhovoukomisi
programdnešního
zasedánidoplněnýcho dva body
Výměnu220 kusůdomovníchvodoměruzacenu25Otisíckorun
Zménuuředníchhodin uřadu městyseZápy, otevřenov pátek
Nákup novéhomajetkuna úklidobce- foukač|istízacenu 8.400,.Kč
Nakup a zápůjčku
ozvučovacího
zaÍízení
pro potřebykostelaa akcípořádanýchměstyse
Zápy
Poptávkuna novéhododavatelevody aprovozovatelevodovoduv Zápech
Veřejnosprávníkontrolu MS Zápy sqýrokem ,, závažnéskutečnostivě smvslu ust.
$22zek.č,.320l200l nebyly zjištěny..
Uzavřenísmlouvyo věcnémbřemenina obecnípozemekparcelníč.470,556a 555lt k.
u.Zápy, pro f,trmu CEZ Distribuce, na uloženíelektrické přípojky do země, za
jednorázovouúhradu75.000'-Kč
?
UzavÍenísmlouvy o věcnémbřemeni na obecnípozemekparcelníč.333 a 307lI k. ú,
Zápy, pro Íirmu CEZ Distribuce, na uložení elektrické přípojky dci. země, za
,,
jednorázovouúhradu5.000,-Kč
UzavÍenismlouvy na pronájempozemkůppě,25O a252 k. ú.Strankau Brandýsan/L.
pro školnístatekLďzně toušezarcěninájemné804,-Kč
IJzavÍení
smlouvy, o věcnémbřemeniprofirmu PVS a.s. na stavburozvodnéskříně.na
pozemkuppč.510 k.í. Zápy, za jednorázovou
úhradu10.000,-Kč
Studii obecníhodomua jednríní
o dokumentacike stavebnímu
povolení,tétostavby
Spoluúčast
na opravěkomunikacedo areáluZD ve výši50%nríkladů
v roce 2013
Zastupitelstvo bere na vědomí
.
-

zprávu starosty o omezení dopravy na silnici IIl101 do 12 tun
zptávu starosty o stavebních akcích (výměna oken, Sokoliík, \"ýtah na potraviny MS,
výsadba Biokoridoru, výstavba cyklostezky Bílý vrch))
zprávu starosty o funkčnosti výdejního místa Česképošty na úřadu Zápy a návamosti
změny uředních hodin
zprál,v starosty o plánovaných kulturních akcích 2013 (přednášky, svíčkoqýpruvod,
zamykání studánek a rozsvěcení vánočníhostromu, adventníkoncert a mšesv. vánoční)
zprávu'kontrolníhovýboru
zptávu finančníhovýboru
omezenínríkladnídopravy na silnici IIl10l nad 12 tun, s platnostíod 6. 9.20|3

-

Zastupitelstvozamítlo

pro poskytnutídotaceSKZáryy
prostředcích
referendumo veřejnýchfinančních
hřiště pro SK Zápy v 100% výši
- poskytnutíúčelové
dotace na výstavbu tréninkového
nakladů2miliony + DPH
Zastupitelstvopověřuie
nového
Pana starostukzahájenijednaní a poptavkuna dodavatelevody a případného
provozovatelevodovodu v Zápech
- Panastarostuk výběrovémuÍizeninadodavatelevýměnyvodoměru
- Pana staÍostuuzavřenímsm|ouvy,o ňizeru věcnéhobřemenena pozemekp-pě.470,556
a 555fi k, í, Zápy, pro ťrrmuCEZ Distribuce,za jednoúnovouúplatu
- Pana starostuuzavřenímsmlouvy, o ňízenívěcnéhobřemene na pozemek ppč.333a
307llk, i, Zápy,pro ťtrmuCEZ Distribuce,za jednorázovouúp|atu
- Pana starostuuzavřenímnájemnísmlouvy,na pozemkyppč.250a252, pro školnístatek
Ltmé Toušeň,za r očnínájemné
- pana starostukuzavření smlouvy, o věcnémbřemeni na pozemku 510 k. í.Zwy,
úplatu
s firmouPVS a.s.,za jednoúlzovou
- panastarostuk jednanís Krajskou údržbusilnic o zbudovánízábtad|ína mostku silnice
-

Ú101
zasedánijednohlasně
Zastupitelstvoschválilo usneseníz dnešního

Vyvěšeno

20.9.2013

Seimuto:

7.10.2013

