USNESENÍ č.2
ze zasedání zastupitelstva městyse Zápv. konaného dne 9. 12. 2010

zastupitelstvo schvaluie
. ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
- programdnešníhozasedáru
.

uzavření smlouvy na zajištěníinformačníhosystémuSMS zprávami

-

zÍízeníýdejníhomísta Česképoštyna uřadu městyse Zápy

- 2. rozpočtováopatřenív roce 2010
- rozpoěetnarok2Oll

!
- uzavření zástavnísmlouvy na RD Zápy ě,p.21 a pozemek par.č..130k.ú. Zápy, pro
náj emce nemovitosti
současného
- cenovou kalkulaci za likvidaci komunálního a tříděnéhoodpadu na rok 2011
- výši poplatku za likvidaci komunálního a tříděného odpadu na rok 20II, se
zachováním současnéceny
- mimořádnou odměnu pro zaměstnance MŠ Zápy ve výši 8.000,- Kč, za předpokladu,
prostředky jsou ze státníhorozpočtu
Že ťrnanční
zastupitelstvo bere na vědomí
.

zprálu starosty o činnosti úřadu

-

zprávustarosty o předrínístaveniště,,RekonstrukceČov Zápy,,

- zprávufinančníhovýboru

zastupitelstvorozhodlo
- o podríní
žádostina KÚSK, na bezúplatqý
převod částipozemkupar.č.43lI k,tt.Zápy,
na výstavbuchodníku
- o uzavřenísmlouvy' na výpůjčku
pozemku203 k.ú.Strankau BrandýsanlL a283 k.il.
ostrov u BrandýsaďL, výstavbacyklostezkyJízeraII. etapa
- o uzavÍenísmlouvy, na bez,Úplatqýpřevod pozemku ppě. 34lI k.it. Zápy, o celkové
výměře 2876 m2, do majetkuměstyseZápy zmajetku státu,zastoupeného
Úzsvtr't
pracovištěStředníČechy
územní
- o moŽnostinapojenípozemkůppč.2I4l| a 20912k.t. Zápy, na stávajícísitě, za
dohodnutýchpodmínek
- o poplatkuzasvoz komunálníhodopaduvroce 20|1, ve výši 500,-Kč/osobusTP a
500'-Kčza nemovitostk rekreačním
účelům
zastupitelstvozamítlo

pozemkůpar.č.967, 971 k.tl, Zápy,226 k.ú.Stránkaa
smlouvyo výpůjčce
vzavÍerli
285 k.ú.ostrov, qýstavbacyklostezkyJízeraI' Etapa
zastupitelstvoukládá
- všemzastupitelům
mátžitstavebnízárrňr čerpacístanicena pozemcích55512,55513,
zasedání
v k.ú.Zápy,lokalita Kabelín,rozhodnoutna příštím
55616,47318
- panu starostovijednat o změnětrasy cyklostezky Jizera L.etapa,s využitímstávajících
komunikací
- panu starostovijednat s majiteli pozemkůa žadate|i,o stavbě čerpacístanice na
paÍ.č.
v k.i. Zápy
55512,55513,55616,47318
pozemcích
- panu starostovistanovit podmínky,pro výstavbu přípojek sítína pozemcíchpar.č.
't
2I4lI a209l2k.n.Zápy
. všemzastupitelům
seznámita vyjádřit se k zástavbě,,obytnýsouborZápy k Toušeni..,
61913,
16411,61613,
parcelní
pozemcích
číslo4ll, tglt,3212,3213,3214,3414,35,
na
6|9l 5, 62312,624l| , 966,97I k,,tl.Zápy,
- panu starostovi jednat o kalkulaci ceny vodného a stočnéhona rok 20II
s provozovatelemsítí
- panustarostoviprojednatmožnostzpoplatněníosob na svoz komunálníhoodpadu,bez
trvaléhopobytu
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