USNESENÍ č. 3
ze zasedání zastupitelstva městvse Zápv, konaného dne 26.9.2017
zastunitelstvo schvaluie
- ověřovatele zápisu, členy návrhové komise a program dnešníhozasedéní
- změnu rozpoětu rozpočtovým opatřením č.2
- vyhlášení qýběrového řizeninadodavatele podzemních kontejneru avýzvuk podání nabídek na plnění
veřejné zakázky pro akci ,,Podzemní kontejnery na TKO Zápy" věetně příloh.

projekt napokládku chráničky pro společnost CZELA-NET na vodojemu Zapy - Ostrov (etapa

-

č.1)
-

kupní smlouvu o prodeji nemovitosti parc.č. 66312 v k.ú. Zápy o qýměře 598 m2,orná půda

- pronájem nebytových prostor

nazákladé vypsaného zélméruč.4l20l7budovy ě.p. 7 I(N
parc.Č. 247 vk.tt.Zétpy, o qýměře 23,52m2, jako kancelařské prostory, minimální cenaza
pronájem 4.000,- Kč/měsíc,na dobu 1 roku, společnosti Z-PROJEKT, s.r.o.
- smlouvu o nájmu na pronájem nebytových prostor budovy č.p.7 KN parc.č. 247 v

k.i. Zápy

o výměře 23,52 m2, kancelařské prostory, minimální cena zapronájem4,000,-Kč/měsíc, na

dobu 1 roku.
- zámér č. 5l20l7 na prodej části pozemku městyse Zápy parc.ó.267 KN Ostrov u Brandýsa
nad Labem o výměře 6,3 m2, druh pozemku: ostatrí plocha k.ú. Ostrov u Brandýsa nad

Labem, zaceíLumin. 300,- Kólm2.
- zámér č. 612017 na prodej části pozemku městyse Zápy parc.č. 164lI k.ú. Strránka u
Brandýsa rrll- o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha k.ú. Stránka u Brandýsan/L, za
cenu min. 300,- Kč/m2

kupní smlouvy na koupi nrákladního vozidla značky LIAZ CAS 25, RZ PHA 28-28
bez mimořádné qýbavy za celkovou kupní cenu 500.000,-Kč včetně DPH
- náwh

ňízenívěcného břemene - služebnosti pro stavbu ,,Polabská
cyklostezka v okolí Brandýsa nad Labem" spočívajícív práw jejího umístění, provozování
aúfužbyse společností PREFA-PRO, a.s., na části pozemku parc.ě. 518 v k.ú. Záryy
- lzavřeni smlouvy o

-

znéni textu smlouvy o ňizeru věcného břemene - služebnosti pro stavbu ,,Polabská
cyklostezka v okolí Brandýsa nad Labem" se společností PREFA-PRO, a.s.

uzaťení budoucí smlour,y o ňizeni VB - služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbuč.IV-12-6020733NB|2-néaev stavby Zápy-kNN-p.č. 188, 189, 190, I92,193k.i.
Zápy,1.000,- Kčim - celkem částka 137.000,-Kč
- návrh na

- pořizení nového přečerpávacího zařizení na potoce

l

č.p. 42

- zpracovatele ÚP pro městys Zápy -pan architekt Ing. Zdeněk Kindl

Zastupitelstvo rozhqdlo
- o opravě zdi v havarijním stavu u zahrady

MŠ

zastupitelstvo zamítlo
- návrh na převod

VO

u obchodních jednotek

zastupitelstvo bere na vědomí
- zptávu starosty o dopravě a akcích

Zastupitelstvo

j

ednohlasně schválilo usnesení č. 3 ze dne26.9.2017
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