USNESENÍ č.16

návrhovékomise a ověřovatelezápisu
- programdnešníhozaseďání,členy
- umístění
novéhoVo kolem potokau Sokolskéhohřiště,za cenv85.000,-Kě
- opravucestyv ostrově u Marhulů, za ceflJ 110.000'-Kě
na rekonstrukciškolníhohřiště
- navýšení
dotacepro MŠZapy o 30.000,-Kč,
.12.2013 s qýrokem ,,bezzávaď,
- kontroluhospodďeni MŠZápy ze iňetníobdobí| .t .-31,
vŠ zapy zaíěetníobdobíroku 2013
- plněnílkazate1erozpočtu
závěrekměstyseZápy a jehopříspěvkovýchotgarizaci
- směrnicio schvalovaníúčetních
- zprávuauditora,
o kontrolehospodďeníměstyseZápy, zaiňetni období1.1. 37'1z.20I3,
s výrokem,, nebylyzjištěnyvěcnéaformální nesprávnosti,,
období1.1..31.I2. 2013
- závěrečný
městyse Zápy zaúčetní
účet
- lzavŤenísmlouvy,
o smlouvěbudoucí,o ňizeruvěcnéhobřemene,profirmu ČEZ Distribuce
napozemcíchppě.856,222,21412,13611,139a235l3k.í'Zápy,zailpIatll1.000,-Kč/bm
břemene,profirmu ČEZ Distribuce
- uzavřenísmlouvy'o smlouvěbudoucí,o ňízenívěcného
a353l5k.í.Zápy,za]úplatu1.000,-Kč/bm
35312,,35313
?
napozemcíchppč.
firmou
s
n|L,
Lysá
v
útulku
zvíŤat
a
opuštěných
- uzavÍenismlouvy, o umístěnínalezených
Velasa.s.

silnice
- zprávustarostyo přeložcesilnice II/10101,o opravěsilnice II/10160,o zaŤazení
stavbyna cyklostezku
il/101 do harmonogramuoprav (intravilánuobce),výběru dodavatele
cestyv Loužkách
panelové
Jizeru,dokončení
- zprávuo výběru dodavďele stavby vjezdy v ostrově, místníkomunikace a schody pod
uřadem
- informacio výběrunovépracormiceúřaduměstyseZápy
řízenífirmy KerberosNemá, krematoriummalých zvíŤat
- stížnost
stavebního
a pokračování
povolení,,důmslužeb..
- zpracovtníPD ke stavebnímu
- informace o nové zastavovacístudii pozemků Íirmy Stavební společnostMartinice
v Čechách
. zprávustarostyo kulturníchakcích_ umístěníťttnesprvkůna Sokolskémhřišti,promítání
27.4, 'J.{oc
cestovateleM.Hrdličky, otvirárrristudánek 29,3,,koncert vmístnímkostele
den31.5.
30.4.,Dětský
Čarodejnic
23.5.,pálení
kostelů
- zprávlkontrolníhovýboru,ze dne 13.3'20|4

Zastupitelstvo rozhodlo
- o částceve výši 1.000,- Kě zabéžný metr, na uloŽení sítí,při tzavírání smluv o ňízování
věcných břemen na obecníchpozemcích,pro investorskéfirmy
Zastupitelstvo zamítlo
- úpravuprostranstvíu kostela, zámkovou dlažbou
750.000'- Kč
- opraw hraze a břehu vodní náďrŽev Zéryechzacer]nJ
- spoluúčast
na opravě místníkomunikace do areálu ZD v Zápech
Zastupitelstvo pověřuie
- pana starostuk podpisu smlouvy, o smlouvě budoucí,o ňízení věcnéhobřemene, pro firmu
ČpZ Distribucena pozemcíchppč.856, 222,2|412,|36lI,I39 a235l3 k.í' Zátpy
- pana starostuk podpisu smlouvy, o smlouvě budoucí,o zÍízenívěcnéhobřemene, pro ťtrmu
a35315k.n. Zapy
ČBZ Distribuce na pozemcíchppč,.35312,35313
- pana starostu o možnosti reflektivního označenístávajícíchpřechodů pro chodce (výměna
dopravníchznaček),na odboru dopravy
- n*u starostu k jednání s firmou Ropid, o možnosti prodloužení autobusovélinky 376
k 5.ZŠv Brandýse ďL
Zastupitelstvo ukládá
. pani Martinicov é zjistít z účetnictví,celkovou částku na opravu místní komunikace do
areálu ZD v Zápech, zaposlední 4 roky
- panu starostovi zjistitfinančnínaklady na umístěnímobilního WC na Sokolském hřišti
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