USNESENÍ č. 5
ze zasedání zastupitelstva městyse Zápy, konaného dne 15.12.2016
Zastupitelstvo schvaluje
- ověřovatele zápisu, členy návrhové komise a program dnešního zasedání
- 6. rozpočtové opatření 2016
- rozpočet na rok 2017
- cenu komunálního odpadu 500,-Kč/os./rok, 500,-Kč/rekrea./rok

- kalkulaci vodného 27, 91 (bez DPH) Kč a stočného Kč 26,99 Kč bez DPH, celkem 54,90 Kč
bez DPH
- kalkulaci vodného 32,10 Kč s DPH a stočného 31,04Kč s DPH, celkem 63,13 Kč s DPH
- obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností
- obecně závaznou vyhlášku pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi Zápy

- obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu
- prodej pozemku KN parc.č. 208/1 v městysi Zápy, o výměře 847 m2, k.ú. Ostrov u
Brandýsa nad Labem, druh pozemku: trvalý travní porost v k.ú. Ostrov u Brandýsa nad
Labem, za cenu 300,- Kč/ m2 fa AgroEfekt, s.r.o., Zápy 169, 250 01, včetně odsouhlasení
kupní smlouvy
- záměr na prodej pozemku městyse Zápy parc.č. 384/1 k.ú. Zápy o výměře 570m², druh

pozemku: ostatní plocha k.ú. Zápy, za cenu min. 1.000,- Kč/m2.
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a o právu stavby IP-12-6011078/VB/1

ČEZ Distribuce, a.s.
- záměr na pronájem pozemků parc.č. 246, 247, 248, 253, 254, 255 v k.ú. Zápy jako celek

- záměr na pronájem plochy pro instalování reklamního zařízení parc.č. 827 k.ú. Zápy
- znění plánovací smlouvy se společností DINERO INVEST, s.r.o.
- PD - výstavba nového RD na pozemku parc.č. 54, 55 k.ú. Zápy – příspěvek na infrastrukturu

80.000,-Kč/bytová jednotka
- znění smlouvy o nájmu dopravního prostředku fa H+H spol. s.r.o. pro městys Zápy

Typ: CITAN 109 CDI L
Zastupitelstvo rozhodlo
- vzhledem k nákladům na činnost Přestupkové komise obce Šestajovice, obec Šestajovice, po
vzájemné dohodě, vypoví Veřejnoprávní smlouvu s městysem Zápy a předá agendu
přestupkové komise Krajskému úřadu Středočeského kraje, aby rozhodl, který úřad bude dále
pro městys Zápy vykonávat činnost přestupkové komise.

Zastupitelstvo zamítlo
- 2 variantu návrhu obchvatu kolem Prahy
Zastupitelstvo bere na vědomí
- zprávu starosty o akcích

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo usnesení č. 5 ze dne 15.12.2016

Vyvěšeno: 16.12.2016
Sejmuto:

