USNESENÍ č. 1
ze zasedání zastupitelstva městyse Zápy. konaného dne 22.3.2016
zastupitelstvo schvaluie
- ověřovatele zápisu, členy návrhové komise a program dnešního zaseďání
- opravu povrchu (ostruvku) mezi Zápy a Ostrovem (u Bendů), zártková dlažba
- vybudování nového přechodu u Betosanu, a.s.

- poŤizenínovézávory na cyklostezku
- pana Petra Truschána
- navýšeníhodin

jako nového IT technika pro uřad městyse Zápy

obecní policie na 2 hodiny denně

- nazélkladě § 84 odst.2 písmeno c) zékona 12812000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem
ě.25017000 Sb. o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtu §16 navržená rozpočtová
opaťeníč.1-3.

poskytnuti peněžitých a věcných daru dle schváleného rozpočtu na rok 2016 v té výši a těm
fuzickým a právnickým osobám, tak jak jsou uvedeny v rozpočtu
-

- nazákladě žádostí o poskytnutí dotace zrozpočtu obce právnickým

aýzickým osobám

následovně:

- žádost čj. 14212016 ze dne 15.3.2016, právnická osoba Myslivecké sdruženíZápy, IČ
43752179 dotace ve výši 30.000,-Kč na účel:činnost mysliveckého sdružení v roce 2016

- žádost ěj. 14312016 ze dne 15.3.2016, právnická osoba Sbor dobrovolných hasičů,IČ
69765219 dotace ve výši 60,000,-Kč na účel:zajištění funkčnosti SDH

- žádosí ě j. 14412016 ze dne I5.3.20l6,právnická osoba Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místníorganizace Brandýs nlL,IČ 75I'04I13 dotace ve výši 10.000,-Kě na účel:rekondiční
pobyt, plav ání v bazénu, záiezdy

, žádost čj. 14512076 ze dne 15.3.2016, fyzická osoba Novák Petr (šipkaři) dotace ve výši
20.000,- Kč na úěel: činnost šipkařského klubu
- žádost ěj, 14612016 ze dne I5.3,2016, fyzická osoba BrodňanskáEdíta (cviěenky aerobic)
dotace ve výši 10.000,-Kč na účel:použita na nákup vybavení pro zájmovou sportovní činnost
zápských žen

- žádost čj, 14712016 ze dne 15.3.2016, ťyzická osoba Kuchař Jiří (rybářský spolek Zápy)
dotace ve výši 20,000,-Kč na účel:použitína zarybnéní a údržbuv okolí retenění nádtže za
hřištěm
- žádost ěj. 14812016 ze dne 15.3.2016, fyzická osoba Burda

5.000,-Kč na

Michal (věelaři) dotace ve výši
úěel: pořizeni včelařských potřeb a cukru nazimni zakrmovéní včelstev

- žádostčj.15312016 ze

dne 16.3,20l6,právnická

osoba IČ 8750923 spolek SKZápy dotace

ve výši 300.000,-Kč na účel:zajištění
- rrórveřejnoprávní smlouvy oposkýnutí dotací z prostředků městyse dle návrhu v Příloze.
žáďost čj. 15612016 ze dne I7.3.2016, právnická osoba ObčanskésdruŽení ,,MřeŇď'
dotace ue uysi 20.000,-Kč na účel:činnost oběanského sdružení ,Mřertkď' Zá:PY

-

ZáPY

návrh nové NS (Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.), na umístěnízaÍÍzeni na
pozemku st.ó.62,k.ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem vodojem,
_

- text předloženéhoDodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a partnerství při naPlňovaní cÍlŮ
projekiu ,,Polabská cyklostezka _ Brandýs nad Labem a okolí" ze ďne 1 1. 1 1. 2008 mezi obcemi
Brandýs nad Labem _ Stará Boleslav, Kostelec nad Labem,Lázně TouŠeň, ZárYbY aZáPY.

vypsaní záméruna prodej pozemku městyse parc.č. 44 v městysi Zapy o výměře 6I m2
zahrada v městysi Zápy k,ú, Zápy,
fiedná se o část pozemku parc.č. 4414, druh pozemku:
oddcleného od pozemku parc.č 44 geometrickým plánem č. GP 632,15012015 za cenu min.
300,- Kč/m2.

_

- lrypsaní záméruna dočasný zábor pozemku ě.204 o qýměře 9,28 m2, k.Ú. Stranka u

Brandýsa nlL ve vlastnictví městyse Zápy

budoucí beziry|atnénabýí pozemku parc.č.183/1 k.ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem z
vlastnictví Středoěeského kraje do vlastnictví městyse Zápy, pro výstavbu nového chodníku
směr restaurace,,v Lénních" Zápy,
_

- nákup nového čerpadla

- poŤizeninové kuchyňské linky do skautské klubovny - rodinné centrum

- služebnosti na stavbu č. Iv_
12_6018623,Zápy TS, k\rN, kNN-pro parc.č. 96911,19-35. 1.000,-Kč zam2

- smlouvu o smlouvě budoucí o zíizeni věcného břemene
- dodatek č. 1 planovací smlour,1, (manželéSequensovi)

-,,obYný soubor k TouŠeni"

zastunitelstvo rozhodlo
- opravrr historické památky sv. Jan za podmínky získáni dotace
_

použitístravenek na nákup v,,samošce u Matějíčků"-zkušebnídoba 6 měsícŮ

,

zastunitelstvo zamítlo
- návrh

na poiizení změny územníhoplánu, vlastník pozemku 45lI k.ú. ZáPY Krejěí LukáŠ a

IGejčíPetra.

-7.

V

zastupitelstr-o bere na r.ědomí
- zprávu starost\ o dopravě a akcích
- kontrolu

MŠza rok 2015

- zptávu kontrolního a finančníhovýboru

zastupitelstvo pověřu

i

e

Pana starostu městyse Zápy projednání s firmou SCSA Security o posílenípořádkové služby
v městysi Zápy, Poskytnutí telefonního číslaobčanůmpro pomoc v nouzi v rámci,,bezpečnější
Zápy".

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo usnesení č. I ze dne 22.3.2016

Vyvěšeno: 23.3.2016
Sejmuto:

