
 

Milí spoluobčané, 

není to tak dlouho, co jsem Vám na těchto stránkách přál šťastné vykročení do nového roku. 

Zatímco vánoční bilancování je záležitostí spíše duchovní, na začátku nového roku se provádí 

sčítání toho, co se během minulých dvanácti měsíců povedlo, co se naopak nepovedlo, co je 

třeba ještě dodělat. Výsledek by měl být odrazovým můstkem do roku nadcházejícího. 

V této souvislosti bych se rád ohlédl zatím, co se v roce 2015 podařilo a co je již součástí 

běžného života Záp. 

Vzhled obce jistě vylepšila celková rekonstrukce silnice na Toušeň III/ 10160. Součástí 

rekonstrukce bylo i uložení elektrického vedení do země a položení nové dešťové kanalizace. 

Opravy se dočkala i hráz u rybníka za hřištěm.  Na splaškové kanalizaci byly instalovány 3 

monitorovací zařízení. Dále byla opravena silnice protínající Zápy, hlavní tah z Brandýsa nad 

Labem směrem na Mstětice II/101.  Nový povrch získala také cyklostezka Zápy - Toušeň.  Pro 

sportovně zábavné vyžití malých obyvatel jsme doplnili další prvky na tzv. Sokolském hřišti. 

Také se nám podařilo vytvořit místo společného setkávání maminek s dětmi, rodinné centrum. 

Byla pro to nutná rekonstrukce sociálního zařízení a výměna podlahových krytin v prostoru 

skautské klubovny na obecním úřadu. Pamatovali jsme také na naše seniory. Právě jim jsou 

určeny stravenky pro odběr obědů v restauraci V Lázních.  Sečteno a podtrženo, rok 2015 byl 

pro obec Zápy rokem dobrým. 

I v roce 2016 si zastupitelstvo klade za cíl podporovat společenský život obce. Přednášky pro 

seniory, velikonoční řehtání, pálení čarodějnic, dětský den, grilování s hasiči, dýňobranní, 

svíčkový pochod, rozsvěcení vánočního stromu, adventní koncert v místním kostele - to vše 

jsou akce, které jsou důkazem naší sousedské pospolitosti, obohacením našeho společného bytí 

v Zápech. 

 

Váš Vladimír Vlček 

 

 



Statistika roku 2015 

Občané hlášení k trval. pobytu …738 

Z toho ženy……………………...362  

Z toho muži …………..................376  

Narození …………………………...4  

Úmrtí ………………………………2  

Přistěhování ………..... …………..53 

Odstěhování …………. …………..24 

 

Hospodaření 

Městys Zápy hospodaří k 11. 1. 2016 

s těmito finančními prostředky a majetkem. 

Zůstatek na běžném účtu vedeném u 

Komerční banky 18.142.629,33,- Kč 

Zůstatek na účtu vedeném u ČNB  

525.244,26,- Kč 

Pokladna drobného vydání 39.075,-Kč 

Hmotný a nehmotný majetek 

90 013 197,28,- Kč 

Vodné a stočné 2016 
 

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 

17.12.2015 odsouhlasilo návrh ceny 

vodného a stočného na rok 2016, které 

zůstává stejné jako v roce 2015. 

Ceny vodného a stočného včetně DPH, 

platné od 1.1.2016  

Vodné 32,09  Kč stočné 31,04  Kč 

Celková cena   63,13 Kč/m3 

 

Zápasy 27. ročníku ZT mužů – Memoriál 

Jiřího Kolína 2016 se odehrají na hřišti 

FK Meteor Praha VIII- Bedřichovská 

(Štěpničná) 

 

3.2. Středa SK Zápy - TJ Štěchovice (od 18 

hodin - UMT Motorlet) 

17.2. Středa SK Zápy - Sokol Semice (od 

19 hodin- hřiště Benátky UMT) 

 

Gratulujeme jubilantům 

V měsíci lednu oslaví v Zápech významné 

životní jubileum narození tito občané: 

paní Kosinová Marie, Zápy 97 

paní Drholcová Olga, Zápy 50 

 

Městys Zápy přeje jubilantům pevné zdraví 

a hodně osobní spokojenosti do dalších let.  

 

Informace z úřadu 

Nový jízdní řád platný od celostátní změny 

jízdních řádů 13. prosince 2015 na linku 

376 a ostatní jsou beze změny -  

aktualizována je pouze časová platnost 

jízdního řádu.  

Linka 375 – prodloužení jednoho páru spojů 

v pracovní dny večer do Staré Boleslavi 

k železniční stanici. Tento spoj nově 

zajišťuje odvoz cestujících od vlaku 

s příjezdem ve 21:59 hod., protože linka 

478 s odjezdem ve 22:00 nemůže vyčkávat 

opožděného příjezdu vlaku s ohledem na 

zajištění dopravy cestujících z průmyslové 

zóny po odpolední směně a nutnosti 

zajištění přestupů na další linky. 

Jízdní řády naleznete na webu městyse 

Zápy. www.zapy.cz. nebo k vyzvednutí  

v tištěné podobě na úřadu  městyse Zápy. 

 

http://www.zapy.cz/


Ze zasedání zastupitelstva 

Zastupitelstvo schvaluje 

- nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a 

pochůzkového prodeje 

- záměr na odkup nemovitosti parc.č. 260 – 

1524 m2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. 

č..261 –  1780 m2 zahrada  

- 3. rozpočtové opatření 2015 

- rozpočet na rok 2016 

- bezúplatné nabytí  pozemku parc.č. 206 o 

výměře 73 m2 v k.ú. Ostrov u Brandýsa n/L 

z  vlastnictví majetku České republiky do 

majetku městyse Zápy v souladu s ust. § 22 

odst. 3 písm. h) zákona č. 219/2000 Sb., o 

majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

- popl. TKO na rok 2016 ve stávající výši, 

tedy 500,- Kč/os/rok a 500,- Kč/rekr. 

objekt/rok 

- kalkulaci vodného 27, 91 (bez DPH) Kč a 

stočného Kč 26,99 Kč bez DPH, celkem 

54,90 Kč bez DPH 

- kalkulaci vodného 32,09 Kč s DPH a 

stočného 31,04Kč  s DPH, celkem 63,13  Kč 

s DPH 

Usnesení č. 4 ze dne 17.12.2015 v plném 

znění je k nahlédnutí na internetových 

stránkách městyse Zápy www.zapy.cz 

 

Myslivecký společenský večer 

Pořádaný mysliveckým sdružením Zápy 

dne 16.1.2016 ve Statku na Stránce 

v Zápech od 20:00 hodin. Předprodej 

vstupenek: Antonín Urban tel.737 979 639 

                  Antonín Čurda tel. 733 511 503 

Poplatky svoz odpadů 2016 
Místní poplatek za nakládání, svoz, třídění a 

likvidaci komunálního odpadu, dále jen TKO na 

rok 2016 zůstává na stejné výši: osoba 

s trvalým pobytem (i cizinci hlášení 

k pobytu) 500,- Kč / osoba / rok nebo 500,-Kč 

/rekreační objekt, který není trvale obydlen 

/rok. 

Platbu lze provézt v hotovosti na úřadu městyse 

Zápy, poštovní poukázkou nebo převodem na 

účet městyse Zápy č.ú.  10420201 / 0100, po 

předložení dokladu o platbě, Vám bude vydána 

známka k nalepení na popelnici, senioři nad 80 

let jsou od poplatku osvobozeni, pouze si 

vyzvednou známku. 

Poslední svoz se známkou na rok 2015 bude 

23. 2. 2016, pokud po tomto datu nebude 

popelnicová nádoba označena identifikační 

známkou na rok 2016, její obsah nebude 

vysypán. 

V souladu ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších 

předpisů, žádáme všechny občany, kteří mají ve 

své nemovitosti přihlášeny cizince 

k dlouhodobému pobytu (90 dní a déle), aby je 

o povinnosti platby výše uvedeného poplatku 

informovali a na úřad Zápy předali jmenný 

seznam cizinců v jejich nemovitosti hlášených, 

tak jak to vyplývá ze zákona. 

Současně žádáme majitele psů, aby uhradili 

místní poplatek ze psů na rok 2016, který se také 

dlouhodobě nemění, výše poplatku: 

První pes v domácnosti 100,- Kč, každý další 

150,- Kč, pokud došlo během roku ke změně, 

ohlaste ji na úřadu městyse Zápy. 

 

Pilates – jóga 

Cvičíme každé úterý balanční jógu a pilates 

v tělocvičně MŠ Zápy 71 od 19:00 hod.  

Jednotlivý vstup 65,-Kč, předplacení 

vstupů leden-květen á 60,-Kč.  

 

http://www.zapy.cz/


 

 

 

SK ZÁPY 

pořádá 

v sobotu 20. února 2016 od 

20:00 hod 

na zámku v Brandýse nad 

Labem 

fotbalový ples 

hraje skupina KONSTELACE 3  

vstupné 100,- Kč 
předprodej vstupenek - restaurace „Na hřišti“ v Zápech 

 

tradiční tombola 

 



 

Přehled zápasů 27. ročníku ZT mužů 

  Memoriál Jiřího Kolína 2016   

       

kolo den datum čas utkání 

2 so 16.1. 10.00 Zápy   Č.Brod 

2 so 16.1. 12.00 
Bohemians 

Praha   Admira 

2 so 16.1. 14.00 Meteor   Benešov 

2 so 16.1. 16.00 Kladno   Třeboradice 

3 so 23.1. 10.00 
Bohemians 

Praha   Třeboradice 

3 so 23.1. 12.00 Benešov   Kladno 

3 so 23.1. 14.00 Č. Brod   Meteor 

3 so 23.1. 16.00 Admira   Zápy 

4 so 30.1. 10.00 Zápy   
Bohemians 

Praha 

4 so 30.1. 12.00 Meteor   Admira 

4 so 30.1. 14.00 Kladno   Č.Brod 

4 so 30.1. 16.00 Třeboradice   Benešov 

5 so 6.2. 10.00 Benešov   
Bohemians 

Praha 

5 so 6.2. 12.00 Č. Brod   Třeboradice 

5 so 6.2. 14.00 Zápy   Meteor 

5 so 6.2. 16.00 Admira   Kladno 

6 so .13.2. 10.00 Benešov   Zápy 

6 so .13.2. 12.00 Třeboradice   Meteor 

6 so .13.2. 14.00 Č. Brod   Admira 

6 so .13.2. 16.00 Kladno   
Bohemians 

Praha 

7 so 20.2. 10.00 Meteor   Kladno 

7 so 20.2. 12.00 Admira   Benešov 

7 so 20.2. 14.00 
Bohemians 

Praha   Č.Brod 

7 so 20.2. 16.00 Zápy   Třeboradice 

8 so 27.2. 10.00 Č. Brod   Benešov 

8 so 27.2. 12.00 Kladno   Zápy 

8 so 27.2. 14.00 Meteor   
Bohemians 

Praha 

8 so 27.2. 16.00 Třeboradice   Admira 

 

 

 



 
 
 

Restaurace v „Lázních Zápy“  
 

hledá pohodovou servírku/číšníka, pro práci v hospůdce 
plné super lidí. 

Dobrý výdělek a práce dlouhý/krátký týden. 
Komunikativnost a pracovitost podmínkou. 

Nástup ihned. 
Kontakt v restauraci u pana Vitaie Jozefa nebo na tel. 

721 331 918 Jozef Vitai 
Těšíme se na Vás. 
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