
Zápský krajánek 2022 
 

Statistika roku 2021 

Občané hlášení k trval. pobytu   807 
 
Narození    11
    
Úmrtí        7 
 
Přistěhovaní               46 
 
Odstěhovaní    25 
Hospodaření 

Městys Zápy hospodaří k 31.12.2021 

s těmito finančními prostředky. 

Zůstatek na běžném účtu vedeném u 

Komerční banky 7.350.331,83 Kč 

Zůstatek na účtu vedeném u České 

národní banky 13.619.006,16 Kč 

Zůstatek 1. úvěrového účtu u Komerční 

banky -15.090.905,- Kč. 

Zůstatek 2. úvěrového účtu u Komerční 

banky – 3.150.981,- Kč. 

 Splátky u 1. úvěru probíhají čtvrtletně 

v částce úhrada úroků + splátka jistiny 

545.455,-Kč. Splátky u 2. úvěru 

probíhají čtvrtletně v částce úhrada 

úroků + splátka jistiny 113.891,-,-Kč. 

 

Kulturní akce 

Zápští patrioti Vás srdečně zvou na 

Babský bál, konaný dne 5.3.2022 od 

20:00 hodin ve stodole Charvátova 

statku.   

Předprodej vstupenek a rezervace 

stolů bude probíhat: každé úterý od 

18:00 do 20:00 v restauraci „U Bendů“ 

nebo na telefonním čísle 739 264 937. 

 

Informace z úřadu 
Usnesení č. 7 ze dne 8.12.2021 

v plném znění je k nahlédnutí na 

internetových stránkách městyse Zápy 

https://www.zapy.cz/cz/urad-mestyse-

zapy/dokumenty/usneseni.html 

 

- nadále zůstává stejná cena 

komunálního odpadu jako v roce 

minulém - cena 500,-Kč/os./rok, 500,-

Kč/rekrea./rok.  

 

Od 1.1.2018 jsou osvobozeni od 

poplatku za svoz odpadu osoby 

mladší 18-ti roků, (od data narození 

do 18ti let věku a senioři nad 80 let, 

nárok na osvobození vzniká již za 

příslušný kalendářní rok, ve kterém 

fyzická osoba dosáhne tohoto věku.  

 

- cena vodné stočné na rok 2022 se 

zvyšuje o 2,18,-Kč, vodné (bez DPH) 

31,05 Kč z DPH 34,16 Kč, stočné 30,02 

Kč (bez DPH) z DPH 33,02 Kč, cena  

67,18,- Kč s DPH celkem 

 

 

 

Telefonní číslo na poštu Partner  

+ 420 602 202 004 

otevírací doba na www.zapy.cz 

 



Poplatky za svoz odpadů 

2022 
Místní poplatek za nakládání, svoz, 

třídění a likvidaci komunálního odpadu, 

dále jen TKO na rok 2022 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 

2021 bude v úterý 1.3.2022, pokud po 

tomto datu nebude popelnicová 

nádoba označena identifikační 

známkou na rok 2022, 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 

2022, 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, Zápy 7.  

Informování občanů 
Připomínáme všem spoluobčanům, že 

důležité informace jsou poskytovány 

prostřednictvím SMS zpráv, které 

nahradily veřejný rozhlas.  

Přihlásit se k této službě může každý 

tím, že nahlásí telefonní číslo, na které 

budou zprávy zasílány. 

Přihlašovací údaje může zájemce sdělit 

písemně, telefonicky na čísle 

326 904 979 nebo 602 200 128, e-

mailem mestys@zapy.cz nebo na 

webových stránkách městyse Zápy 

www.zapy.cz, pomocí webového 

formuláře. 

V případě nutnosti informovat širokou 

veřejnost, je to nejrychlejší způsob, jak 

Vás všechny spoluobčany upozornit na 

nebezpečí, nebo informovat o různých 

akcích a aktivitách. 

 

Gratulujeme jubilantům 
V měsíci lednu a únoru oslaví v Zápech 

významné životní jubileum narození tito 

občané: 

Jirsa Jiří, Zápy 39 

Repáň Gustav, Zápy 114 

Jirsová Hana, Zápy 39 

Matějíček Oldřich, Zápy 18 

Prokopová Jana, Zápy 230 

Kratochvílová Věra, Zápy 134 

Burda Michal, Zápy 198 

Kosinová Jana, Zápy 128 

 

Městys Zápy přeje jubilantům pevné 

zdraví a hodně osobní spokojenosti do 

dalších let. 

Informační tiskovinu vydal úřad městyse 

ZÁPY 

mailto:mestys@zapy.cz
http://www.zapy.cz/

