
Zápský krajánek 1/2023 
 

Statistika roku 2022 

Občané hlášení k trvalému pobytu 983 občanů 
 
Narození            10 občanů 
       
Úmrtí               7 občanů      
 
Přistěhovaní   44 občanů              
 
Odstěhovaní           23 občanů 

    
Hospodaření 

Městys Zápy hospodaří k 31.12.2022 s těmito finančními prostředky: 

Zůstatek na běžném účtu vedeném u Komerční banky 12.502.673,10 Kč 

Zůstatek na účtu vedeném u České národní banky 14.050.842,44 Kč 

Zůstatek 1. úvěrového účtu u Komerční banky – 12.909.085,- Kč. 

Zůstatek 2. úvěrového účtu u Komerční banky – 2.695.417,-  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. 

Informace z úřadu 
Usnesení č. 2/2022 ze dne 7.prosince 2022 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 2023 se zvyšuje o 7,82,-Kč, vodné (bez DPH) 31,39 Kč 

z DPH 39,17Kč, stočné 26,99 Kč (bez DPH) z DPH 35,83 Kč, cena 75,- Kč z DPH 

celkem  



  

 

 

Telefonní číslo na poštu Partner  

+ 420 602 202 004 

otevírací doba na www.zapy.cz 

 

Poplatky za svoz odpadů na rok 2023 
Místní poplatek za nakládání, svoz, třídění a likvidaci komunálního odpadu, dále jen 

TKO na rok 2023 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 2022 bude v úterý 28.2.2023, pokud po tomto 

datu nebude popelnicová nádoba označena identifikační známkou na rok 2023, 

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 2023, 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 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. 

 

 

Kulturní akce 

V sobotu 11.února 2023 od 20:00 hodin se koná ples Sboru dobrovolných hasičů 

Zápy, předprodej vstupenek bude zahájen lístky na ples budou v prodeji od 17.1. 

Každé úterý a čtvrtek od 17:00 v lázních. 

 

Cena 150 Kč za lístek 
 

Gratulujeme jubilantům 
V měsíci lednu oslaví v Zápech významné životní jubileum narození tito občané: 

Došek Josef, Zápy 64 

Městys Zápy přeje jubilantovi pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let. 

 

 

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


 

 

Fondy Středočeského kraje jsou tu i pro Vás! 

Milí Středočeši, 

ráda bych Vás touto cestou pozdravila a popřála Vám v novém roce 2023 především 

zdraví, klid a vnitřní pohodu. Chci věřit, že nás snad čeká méně náročný rok, než byly 

ty dva uplynulé provázené různými krizemi. Snadný ale nebude, to víme všichni… 

Chtěla bych Vás ujistit, že Středočeský kraj schválil velmi zodpovědný rozpočet, který 

počítá s krizovými rezervami. Zároveň je ale stále výrazně proinvestiční. Jen na 

investiční výdaje z vlastních zdrojů dáváme 600 milionů korun, což je o 100 milionů 

více než v roce 2022. Vyšší jsou například plánované výdaje na opravy škod po zimě 

na silnicích II. a III. třídy, na něž jsme vyčlenili 255 milionů.  

A rozpočet také opět přináší dotační programy, které jsou tu hlavně pro Vaše obce, 

aby jim usnadnily rozvoj, a místo, kde žijete, mohlo mít třeba odpovídající 

infrastrukturu, vodovod, kanalizaci, školu… Ale část fondů můžete využít i Vy sami. A 

na ty bych Vás chtěla upozornit především.  

Fondy, z nichž můžete čerpat na své aktivity přímo Vy občané nebo třeba Vaše 

spolky či sportovní kluby, jsou například Fond sportu a volného času, kde je 40 

milionů korun, z nichž je možné čerpat na investice na sportovištích, na pořádaní 

turnajů, na podporu sportu. Ten je otevřen teď v lednu. Stejně tak v lednu je otevřen 

například Fond kultury a obnovy památek, který pomáhá s obnovou kulturních 

památek. Mnoho z nich je v soukromém vlastnictví nebo se o ně starají neziskové 

organizace nebo dobrovolníci. Letos jsme také poprvé otevřeli fond Obchůdek 

2021+, který má pomoci udržet malé prodejny v obcích do 1000 obyvatel. Pokud 

takovou provozujete, můžete požádat o příspěvek. 

A v neposlední řadě je tu Fond Hejtmanky. Má sice nejméně financí, co kdy měl, ale 

velmi rádi z něj podpoříme větší akce, které mají regionální význam. 

Určitě zkuste využít našich fondů. Potřebné informace najdete na stránkách kraje – 

www.kr-stredocesky.cz, záložka Granty a dotace. A mimochodem slibuji, že ten web 

kraje brzy bude uživatelsky přívětivější, zanedlouho spustíme nový. 

Tak krásný rok 2023 všem. 

 

Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje 

 

 

Informační tiskovinu vydal úřad městyse ZÁPY 

http://www.kr-stredocesky.cz/

