MĚSTECKÝ OBČASNÍK
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTCE KRÁLOVÉ, NOVÉHO A VINIC

8.
Přeji Vám i všem Vašim
blízkým příjemné prožití
vánočních svátků a v novém
roce 2013 pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti.
Milan Pavlík
starosta
Pro štěstí nestačí
jmelí si zavěsit,
i když je zlacené
a na zlaté niti,
i když tu třpytivost
daly mu ruce…
Pro štěstí nutno dát,
bez barev, pozlátek,
dlaně své a na nich srdce.
Hezké vánoce.

Římskokatolická farnost Městec Králové

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH LÉTA PÁNĚ 2012
Pondělí 24. prosince – Štědrý den
16:00 – zpívání u betléma (setkání pro děti a rodiče)
22:00 – půlnoční mše sv. v Úmyslovicích
24:00 – půlnoční mše sv. v Městci Králové
Úterý 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
08:30 – mše sv. v Městci Králové
10:00 – mše sv.v Činěvsi
Středa 26. prosince – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
08:30 – mše sv. v Dymokurech
10:00 – mše sv. v Chotěšicích
Čtvrtek 27. prosince – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
08:30 – mše sv. v Kněžicích
10:00 – mše sv. v Běrunicích
Pátek 28. prosince – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
15:00 –mše sv. v Městci Králové ( v kapli na faře)
Sobota 29. prosince – Pátý den v oktávu Narození Páně
15:00 – mše sv. v Chroustově
Neděle 30. prosince – Svátek SVATÉ RODINY Ježiše, Marie a Josefa
08:30 – mše sv. v Městci Králové
Pondělí 31.prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně
15:00 – mše sv. v Městci Králové (farní kostel sv. Markéty – „Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku“)
Úterý 1.ledna 2013 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
08:30 – mše sv. v Městci Králové
10:00 – mše sv. v Dymokurech

Výtah z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo Města Městec Králové se na svém zasedání dne 20.11.2012 usnesením č.7/2012 usneslo vydat na základě § 14
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):
Poplatník
(1)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
platí:
a)

fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
Ohlašovací povinnost

(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo
úlevu od poplatku.
Sazba poplatku

(1)

(2)

Sazba poplatku činí 650,-- Kč a je tvořena:
a)

z částky 250,-- Kč za kalendářní rok a

b)

z částky 400,--Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 2.106.060,--Kč. Rozdíl mezi
skutečnými náklady na likvidaci komunálních odpadů a sazbou poplatku hradí Město Městec Králové a činí 128.759 Kč.
Splatnost poplatku

(1)

Poplatek je splatný a to nejpozději do 30.června příslušného kalendářního roku/ maximálně ve dvou stejných splátkách,
vždy nejpozději do 31.března a do 30.června příslušného kalendářního roku.
Osvobození a úlevy

Od poplatku se osvobozují:
Poplatník dlouhodobě žijící v zahraničí ( alespoň 10měsíců souvisle jdoucích za sebou). Dokladem pro uplatnění nároku na
osvobození je úřední doklad o pobytu v zahraničí nebo úředně ověřené čestné prohlášení poplatníka.
Poplatníci, kteří jsou umístěni v domovech a penzionech pro důchodce, léčebnách dlouhodobě nemocných a zařízeních
poskytujících sociální služby s celoročním pobytem.
Poplatníci umístění ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu.
Děti umístěné v dětských domovech.
Ve výši 50% poplatníci, kteří v příslušném roce dovrší 80 a více let.
Ve výši 50% studenti denního studia škol mimo město MK, kteří prokáží dokladem o zajištění ubytování v daném místě a
potvrzením o studiu příslušné školy.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 17.12.2012.
_____________________________________________________________________________________

Kontejner na použitý a nepotřebný textil
Od 5. prosince je umístěn v areálu technického dvora „Na Větráku“ v ulici Míru nový kontejner na použitý a nepotřebný
textil. V době otevírací doba technického dvora zde můžete bezplatně odevzdat pro Diakonii Broumov ošacení, ložní prádlo,
ručníky, deky, záclony, peřiny, polštáře a nepoškozenou obuv.
Technický dvůr „Na Větráku“ je otevřen Po – Pá od 11:00 do 14:00 hod. a každou sudou sobotu od 08:00 do 12:00 hod.

