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Ze zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo schvaluje

Hospodaření
Městys Zápy hospodaří k 31.12.2017
s těmito finančními prostředky a majetkem.
Zůstatek na běžném účtu vedeném u
Komerční banky 12.170.130,52,- Kč
Zůstatek na účtu
270 286,86,- Kč

vedeném

Hmotný
a
nehmotný
113.878.824,51 Kč

u

ČNB

majetek

Gratulujeme jubilantům
V měsíci lednu oslaví v Zápech významné
životní jubileum narození tito občané:
Pan Došek Josef, Zápy 64
Paní Kosinová Marie, Zápy 97
Pan Benda Josef, Zápy 137
Pan Chrdle Josef, Zápy 24

- rozpočet na rok 2018
- obecně závaznou vyhlášku 2/2017 o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Nově od 1.1.2018 jsou osvobozeni od
poplatku za svoz odpadu osoby mladší
18-ti roků, (od data narození do 18ti let
věku), nárok na osvobození vzniká již za
příslušný kalendářní rok, ve kterém
fyzická osoba dosáhne tohoto věku.

Usnesení č. 4 ze dne 14.12.2017 v plném
znění je k nahlédnutí na internetových
stránkách
městyse
Zápy
www.zapy.cz/uřednídeska
- nadále zůstává stejná cena komunálního
odpadu jako v roce minulém - cena 500,Kč/os./rok, 500,-Kč/rekrea./rok. A stejně
tak cena vodného 27, 91 (bez DPH) Kč a
stočného Kč 26,99 Kč bez DPH, celkem
54,90 Kč bez DPH (vodného 32,10 Kč
s DPH a stočného 31,04Kč s DPH, celkem
63,13 Kč s DPH) zůstává stejná jako v roce
2017.

Jízdní řád – linka 376
Od 3. ledna 2018 je v platnosti nový jízdní
řádu linky 376.
Městys Zápy přeje jubilantům pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti do dalších let.

Jízdní řád naleznete na webu městyse Zápy.
www.zapy.cz. nebo k vyzvednutí v tištěné
podobě na úřadu městyse Zápy

Poplatky svoz odpadů 2017

Kultura

Místní poplatek za nakládání, svoz, třídění a
likvidaci komunálního odpadu, dále jen TKO na
rok 2018 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.

Hasičský ples

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 2017 bude
v úterý 27.2.2017, pokud po tomto datu
nebude popelnicová nádoba označena
identifikační známkou na rok 2018, 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 2018, 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.

Pořádaný hasičským sborem Zápy v sobotu
dne 3.února 2017 ve statku na Stránce od
20:00 hodin.
Předprodej vstupenek: středa a pátek od
18,30 hod. v hospodě „u Bendů“ nebo na
tel. Šimáně Luděk 721 979 013

INFORMACE O PLÁNOVANÉM
PŘERUŠENÍ
DODÁVKY
ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás
dovolujeme informovat o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci /
Vašem městě, městysi, které se bude konat
dne:

17. 01.
2018

07:30

15:30

Bližší informace naleznete na níže
uvedených webových stránkách v sekci
„Odstávky“ nebo přímo na odkazu
http://www.cezdistribuce.cz/cs/prozakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před
uvedeným termínem.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno
pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to
z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu
distribuční sítě.

Sport
Přípravné zápasy SK Zápy, zima 2018

místo
Mladá Boleslav městský
stadion
Meteor Štěpničná

datum
13.1.

den
so

čas
11:00

14.1.

ne

15:00

utkání
Mladá Boleslav A –
SK Zápy
SK Zápy - Vykáň

Meteor Štěpničná

20.1.

so

12:00

SK Zápy - Meteor

Meteor Štěpničná

27.1.

so

10:00

SK Zápy - Admira

Meteor Štěpničná

3.2.

so

16:00

SK Zápy – Český Brod

Mladá Boleslav městský
stadion
Meteor Štěpničná

7.2.

st

18:00

Vansdorf A – SK Zápy

10.2.

so

14:00

SK Zápy - Kladno

Mladá Boleslav „Na
Pastelce“
Meteor Štěpničná

14.2.

st

18:00

Turnov – SK Zápy

17.2.

so

14:00

SK Zápy - Hořovicko

Meteor Štěpničná

24.2.

so

12:00

SK Zápy – Králův Dvůr

???

3.3.

?

?

Neratovice – SK Zápy

