USNESENÍ č.3
ze zasedání zastupitelstva městvse Zápv. konaného dne 27.6.2018
Zastupitelstvo schvaluie
- ověřovatele zápisu, členy návrhové komise a program dnešního zasedá"rrj
- účetnízávěrku městyse
-

Zápy zarok2017

účetnízávěrku Mateřské školy v městysu Zápy zarok2}I7

-

převod výsledku hospodaření MŠza rok2017 do rezervního fondu 5.839,67 Kě a fondu
odměn
- obecně

závaznolvyhlášku ě. I l20I8

- počet členůzastupitelstva na dalšívolební období 2018-2022 v počtu 7

- cenový návrh na projekt ke
- přestrojení

členů

stavebnímliizeni - přístavba ve stodole

stávajících čerpadel pod obecním úřadern Zapy 7I

- výměnu šoupat vodovodů

- poŤizení solárních svítidel EV 1230 S s GPS

- smlouvu o zŤízeníslužebnosti inženýrské sítě - Continental Automotive Czech Republic
s.r.o.

- text smlouvy o zřizení služebnosti - zřízení a provozování Polabské cyklostezky,idržby a
oprav cyklostezky v řádném stavu, volného přístupu chodců a cyklistů na předmětné pozemky
cyklostezky, mezi obcemi Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČ00240079, Kostelec nad
oozzegll, LžznéToušeň, tČooz+os93, Záryby, IČ00237361, a Zéryy, IČ
Labem,

lČ

0047205|.

- ,lzavŤení smlouvy o zŤízeni služebnosti - zŤizenía provozoviání - ,,Polabská cyklostezka v
okolí Brandýsa nad Labem" s Lesy Českérepubliky, s.p.
- dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy č.3l20I7 ze dne 26.4.2017 uzaťenémezi městem
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a městysem Zápy pod|e ustanovení § 63 odst. I zákona Č.
12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (zajišťování výkonu přenesené
působnosti ve věcech přestupků) - zména članku III .
- smlouvu o budoucí smlouvě o zíizenívěcného břernene a smlouvu o právu provést stavbu č.

IE-12-600695INBll
-

koupi kamerového systému v městysu Zápy - místo umístění úřad městyseZápy

- krátkodobý pronájem pozemku parc.č. 827,k.í. Zápy

- STRABAG,

- krátkodobý pronájem pozemku parc.č. 827,k.ú. Zapy

- PREFA PRO,

a.s.

- smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů

a.s.

zastupitelstvo rozhodlo
Zastupitelstvo městys e Zápy , příslušnédle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č, I83 12006 Sb., o
územním plánovaní a stavebním řádu, ve znénípozdějšíchpředpisů (stavební zákon):

o poíízenízményč. 5 územníhoplanu sídelníhoútvaru Zápy nazákladé návrhŮ P. LukáŠe
Krejěího a p. Filipa Novotného, vlastníkůpozemků v k.ú. Zápy uvedených v přÍIoze k tomuto
bodu zápisu. Obsah změny je rovněž uveden v příloze k tomuto bodu zápisu;
-

Vladimíra VlČka,
starostu městyse, určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování této
změny územního plánu
- o jmenov ání ve smyslu ustanovení § 43 až § 57 stavebního zákona pana

- o způsobu pořizování této změny územního plánu; pořizovatelem bude Úřad městyse ZáPY,

kteryvsouladus§6odst.2a§24odst. 1stavebníhozákonabudeúzemněplánovacíČinnost
vykonávat prostřednictvím fyzické osoby splňujícípříslušnékvalifikačnípoŽadavkY. Zména
bude pořízelazl<ráceným postupem dle ustanovení § 55a až § 55c stavebního zélkona.

zastunitelstvo bere na vědomí
- zprávu starosty o dopravě a akcích
-

protokolo výsledku veřejnoprávní kontroly MŠ

- zprávuauditora

o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetnízávérkY

zastupitelstvo proiednalo

- závérečný účetměstyse za rok2017 auzavíráho svyjádřením, že souhlasí sceloročním
hospodařen im bez výhrad

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo usneseni ě. 3 ze dne 27 .6.2018

Vyvěšeno: 28.6.2018
Sejmuto:

