Zápský krajánek leden 2017
Statistika roku 2016

Informace z úřadu

Občané hlášení k trval. pobytu …745
Z toho ženy……………………...364
Z toho muži …………..................378
Narození ………………………….11
Úmrtí ………………………………2
Přistěhování ………..... …………..44
Odstěhování …………. …………..16

Ze zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo schvaluje

Hospodaření
Městys Zápy hospodaří k 10. 1. 2017
s těmito finančními prostředky a majetkem.
Zůstatek na běžném účtu vedeném u
Komerční banky 6.688.956,01,- Kč
Zůstatek na účtu
93.501,66,- Kč

vedeném

u

ČNB

Hmotný a nehmotný majetek
110.775.874,06 Kč

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

- rozpočet na rok 2017
- cenu komunálního odpadu 500,Kč/os./rok, 500,-Kč/rekrea./rok
- kalkulaci vodného 27, 91 (bez DPH) Kč a
stočného Kč 26,99 Kč bez DPH, celkem
54,90 Kč bez DPH
- kalkulaci vodného 32,10 Kč s DPH a
stočného 31,04Kč s DPH, celkem 63,13 Kč
s DPH
- obecně závaznou vyhlášku o regulaci
hlučných činností
- obecně závaznou vyhlášku pro pohyb
psů na veřejném prostranství v městysi
Zápy
- obecně závaznou vyhlášku o nočním
klidu
Usnesení č. 5 ze dne 15.12.2016 v plném
znění je k nahlédnutí na internetových
stránkách
městyse
Zápy
www.zapy.cz/uřednídeska

Paní Jirsová Hana, Zápy 39
pan Jirsa Jiří, Zápy 39
pan Repáň Gustav, Zápy 114
pan Chrdle Josef, Zápy 24
pan Kůla Jaroslav, Zápy 231

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

ZáŠkola
V září 2017 máme v plánu otevřít novou
soukromou základní školu v Zápech. Pokud
Vás zajímá jiný přístup ke vzdělávání, tak
jako nás, přijďte 18.1. od 18:00 hod posedět
a popovídat si na toto téma u dobré kávy,
v budově úřadu městyse Zápy. Naším
milým hostem bude Mgr. Ivana Málková,
spoluzakladatelka první soukromé základní
školy Škola hrou. Pro děti bude připravena
výtvarná dílna a další zajímavé úkoly.

Poplatky svoz odpadů 2017

Jízní řád – linka 376

Místní poplatek za nakládání, svoz, třídění a
likvidaci komunálního odpadu, dále jen TKO na
rok 2017 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.

Od 15. prosince došlo k úpravě jízdního
řádu linky 376. Důvodem je úprava linky
405, která má upravený jízdní řád kvůli
výluce a současně i kvůli zajištění
návaznosti na vlaky v Čelákovicích.
Protože o víkendu jsou linky 376 i 405
zajištěny z ekonomických důvodů pouze
jedním autobusem muselo dojít i k úpravě
prvního víkendového spoje ve směru do
Prahy. Nově bude jezdit autobus o 8 minut
později.

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 2016 bude
28.2.2017, pokud po tomto datu nebude
popelnicová nádoba označena identifikační
známkou na rok 2017, 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 2017, 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.

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

Myslivecký společenský večer
Pořádaný mysliveckým sdružením Zápy
v sobotu dne 21.ledna 2017 ve statku na
Stránce, Zápy od 20:00 hodin.
Předprodej vstupenek:
Antonín Urban tel.737 979 639
Antonín Čurda tel. 733 511 503

Hasičský ples
Pořádaný hasičským sborem Zápy v sobotu
dne 4.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

