
  

Z usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo schvaluje 

- ověřovatele zápisu a členy návrhové 
komise a program dnešního zasedání 

- 2. rozpočtové opatření 2015 

- bezúplatný převod části pozemku p.č. 494 
v k.ú. Zápy, na kterém je vybudována 
cyklostezka.  Vyhotovení GP pro část 
pozemku p.č. 494 v k.ú. Zápy. 

- pronájem pozemku parc.č. 262 k.ú. Ostrov 
Zápy – zřízení kompostárny. Zřizovatel 
Michal Rybář. Pronájem pozemku na 10 
let/1,- Kč. 

- smlouvu o zřízení věcného břemene ČEZ 
Distribuce, a.s. pro stavbu Zápy, kNNč.p. 
377/1, jednorázová náhrada 10.000,- Kč 

- smlouvu o zřízení věcného břemene ČEZ 
Distribuce, a.s. pro stavbu Zápy, kNNč.p. 
14, jednorázová náhrada 140.000,- Kč 

- pořízení napájecího a zálohového zařízení 
na ukládání dat pro výkon státní a veřejné 
správy 

Zastupitelstvo rozhodlo 

o uzavření  Smlouvy  o zřízení věcného 
břemene – služebnosti pro stavbu „Polabská 
cyklostezka v okolí Brandýsa nad Labem“ 
– více k nahlédnutí na úřední desce. 

Zastupitelstvo zamítlo 

-  žádost o přehodnocení požadavku výše 
úhrady za zřízení věcného břemene RWE 
Distribuční služby, s.r.o. pro stavby 
plynárenského zařízení, aktuálně pro stavbu 
„Reko MS Brandýs n.L. – STL DN 200 
přechod“. Z celkových 5 m na 180m. 
Původně 1.000,-,- Kč/bm. Navrhovaná cena 
500,-Kč/bm. 

 

Svoz nebezpečného odpadu 

POZOR ZMĚNA MÍSTA !!! 

Dne 24.10.2015 bude od 8:40 hodin - 9:10 
hodin přistaven kontejner na nebezpečný 
odpad, kvůli rekonstrukci komunikace 
III/10160 nebude kontejner umístěn jako 

obvykle na návsi, ale v ulici u Lázní 
v Ostrově!!! 

� nebezpečný odpad – oleje, znečištěné 
obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné 
tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, 
zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, 
monočlánky, atd. 

 
� elektrospotřebiče – lednice, televize, 

monitory, zářivky, drobné 
elektrospotřebiče 
-      jelikož lednice, televize a 

monitory patří do systému zpětného 
odběru, budou tyto elektrospotřebiče 
převzaty pouze kompletní  
 

� pneumatiky – od osobních automobilů 
bez disků, ostatní pneumatiky (to 
znamená s disky, traktorové atd.) 
nebudou převzaty! 

 

V tomto termínu budou na obvyklých místech 
přistaveny velkoobjemové kontejnery. 

 

 

 



Akce 
• „DÝŇOBRANÍ“ 

V sobotu dne 17.10.2015 se uskuteční nová 
akce pod záštitou městyse Zápy, kterou 
zajišťují paní učitelky z naší mateřské 
školky nazvanou „Dý ňobraní“.  

Všichni občané městyse Záp jsou srdečně 
zváni na vydlabávání dýní. Místo konání  
Sokolské hřiště od 16:00 hod. S sebou kdo 
může přineste vlastní dýni, nástroje na 
dlabání a vyřezávání, popř. příkrasy na 
dozodbení (jeřabiny, rákos, lýko, koření…). 
Možnost dokoupení dýní na místě 
(omezený počet). Občerstvení a hudba 
zajištěna. Vítaná prezentace vlastních 
domácích produktů z dýní ☺. 

V případě špatného počasí (déšť) se tato 
akce neuskuteční. Děkujeme za 
pochopení. 

 

Akce na listopad 

• „SVÍČKOVÝ PRUVOD“ 

V neděli dne 1.11.2015 pořádá městys Zápy již 
4. ročník svíčkového průvodu městysem Zápy. 
Vezměte děti, lampióny, svíčky a jiná světýlka. 
Sraz účastníků bude v 16:00 hod. v restauraci 
„V Lázních“, kde bude připraveno občerstvení 
a něco na zahřátí. Kolem 17:00 hod. společně 
vyrazíme a projdeme náš městys směrem ke 
hřbitovu, kde zapálíme svíčky a uctíme tím 
památku zesnulých. 

 A nakonec, kdo ví….. bude zase 
překvapení…..:-) 

„KACHNOBRANÍ“  Restaurace „v 
Lázních Zápy“ Vás srdečně zve na 
pochoutky připravené z kachniček. Ve 
dnech 13. a 14. listopadu 2015.  

 

Na podzim pro Vás opět připravujeme 
přednášky, o kterých budete včas 
informováni. 

Informace o přerušení 
dodávky elektřiny 
Ve dnech 5.10., 7.10., 12.10. a 20.10. 2015 
bude omezena dodávka elektrické energie.  

• 5.10. od 7:30 do 12:00 hodin -            
v celém městysi 

• 7.10. od 7:30 do 16:30 hodin -                            
část městyse 

• 12.10. od 7:30 do 12:00 hodin -         
v celém městysi 

• 20.10. od 7:30 do 17:30 hodin -             
Kabelín 

Veškeré informace naleznete na 
internetových stránkách městyse Zápy 
www.zapy.cz, nebo na stránkách 
http://www.cezdistribuce.cz/cs/technicky-
dispecink/planovane-odstavky.html Mapky 
s dotčeným územím jsou vyvěšeny na 
úřední desce.  

Změny v brandýské 
farnosti 
K 1. září bylo otcem arcibiskupem 
rozhodnuto o přeložení faráře Houkala do 
jiné farnosti. Faráři panu Houkalovi, 
bychom jménem občanů městyse Zápy 
chtěli poděkovat za odsloužené mše. Nový 
farář jménem Mgr. Josef Hurt bude od 1. 
září novým duchovním správcem naší 
farnosti.  

 

Rekonstrukce komunikace 
III/10160 
 

Stavební práce na komunikaci III/10160 
úspěšně pokračují. Dešťová kanalizace je 
dokončena, začínají se pokládat obrubníky 
a komunikace se postupně bude zavážet 
štěrkem.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Informační tiskovinu vydal úřad Městyse Zápy  

 


