KRÁLOVÉMĚSTECKÝ OBČASNÍK
VYDÁVÁ MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ

Vstupní místnost knihovny v novém

Únor 2018

Pilní čtenáři knihovny to už zaregistrovali - místnost s výpůjčním pultem je jiná. Hezčí, světlá, moderní. V listopadu
loňského roku jsem revidovala knižní fond , a protože knihovna musela mít při revizi zavřeno, využili jsme to
k částečné modernizaci. Vymalovat, instalovat nové knižní regály, výpůjční pult , vstupní dveře, osvětlení - to vše se
během 14 dnů událo a podle kladných ohlasů čtenářů se proměna zdařila. Děkuji městu za pomoc a podporu.
Připomínám služby , které knihovna poskytuje :
- Půjčování knih pro dospělé i mládež / vloni jsme koupili 300 nových knih a další jsme si půjčili z knihovny
v Kutné Hoře /
- Půjčování časopisů , máme 31 titulů / Tina, Vlasta, Bydlení , Home, Reflex, Kreativ,
Zahrádkář, Flora, Rozmarýna a další /
- Veřejný internet
- Meziknihovní výpůjční služba / knihu, kterou nemáme, si můžete objednat v jiné knihovně/
- Kopírování
- Prodej pohledů, turistických vizitek a známek
MINIKNIHOVNA
V souvislosti s rekonstrukcí vznikla na chodbě v přízemí Městského úřadu miniknihovna. Jde o dva knižní regály,
které slouží k nabídce vyřazených knih z knihovny a zároveň také pro občany města jako výměnné místo. V této
knihovničce si můžete knihy vzít, půjčit nebo přinést jiné. Pokud tedy máte doma knížku , o které si myslíte, že by se
mohla někomu líbit a je vám líto ji vyhodit, přineste ji do knihovničky na MěÚ. Děkuji za nabídnuté a darované knihy,
jak pro knihovnu , tak pro miniknihovnu.
Alena Vízková, vedoucí Městské knihovny Městec Králové

Informace z Finančního úřadu v Poděbradech
Finanční úřad pro Středočeský kraj – Územní pracoviště v Poděbradech informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok
2017 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci
finančního úřadu přítomni na městských úřadech v těchto termínech:
7. 3. 2018 Městský úřad v Městci Králové (zasedací místnost v 1. patře) 9 – 16 hod.
Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedených termínech obdobně jako v minulých letech umožní daňovým poplatníkům, aby si
v klidu mohli vyřídit své daňové záležitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové
přiznání, mohou získat radu při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet složenku pro
případné zaplacení daně.
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na adrese www.financnisprava.cz
v záložce „Daně a pojistné“ a budou aktuálně doplňovány v „Novinkách“. Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat
elektronicky prostřednictvím aplikace EPO na Daňovém portálu, dostupném též na adrese www.daneelektronicky.cz. Interaktivní
formuláře DAP k DPFO a DPPO jsou také k dispozici na stránkách FS v záložce „Daňové tiskopisy“. Vyplnění elektronického
formuláře je usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami.
Upozorňujeme, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou
povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání řádného daňového přiznání a dodatečného daňového
přiznání k daním z příjmů, silniční dani a vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby
daně učinit pouze elektronicky – datovou zprávou, a to pouze způsoby, uvedenými v § 71 odst. 1 daňového řádu (zákon
č. 280/2009 Sb.). V tomto případě nelze využít podání tzv. e-tiskopisu.
Pro podání daňových přiznání na Územním pracovišti v Poděbradech bude prodloužena otevírací doba v pracovních dnech:
od 26. 3. do 29. 3. 2018 vždy od 8.00 do 17.00 hodin
v úterý 3. 4. 2018 od 8.00 do 18.00 hodin
Dále upozorňujeme, že s účinností od 1. 9. 2015 došlo v souvislosti s optimalizací provozu hotovostních pokladen v rámci
Finanční správy České republiky k ukončení provozu pokladny na Územním pracovišti v Poděbradech.

Statistické údaje z evidence obyvatel za rok 2017
Celkový počet trvale hlášených obyvatel v Městci Králové a jeho částech Nový a Vinice činil k 31.12.2017 2855 obyvatel.
Z toho bylo 1391 mužů a 1464 žen. V obci Nový je hlášeno 65 obyvatel a v obci Vinice 94 obyvatel.
Průměrný věk u mužů je 43 let a u žen 45 let.
V Městci Králové žije 121 obyvatel starších 80 let, dětí ve věku do 15 let je 442.
V roce 2017 se narodilo 32 dětí - z toho 17 chlapečků a 15 holčiček.
Nově se do Městce Králové přistěhovalo 60 obyvatel a naopak se odstěhovalo 32 obyvatel. Naše řady opustilo 40
spoluobčanů.
Nejčastější jméno u žen je Jana (88x), Marie (86x), Hana (49x), Eva (44x), Petra (39x.)
Nejčastější jméno u mužů je Jiří (91x), Petr (75x), Jaroslav (74x), Jan ( 72x), Josef (62x).
V příjmeních jsou na prvním místě Novákovi (66x), pak následují Suchánkovi (43x), Matouškovi (31x) Černí (27x)
a Holí (21x).
Město Městec Králové vyhlásilo výběrové řízení na pronájem a provozování restaurace Na Radnici v Městci Králové.
Bližší informace naleznete na úřední desce města nebo na internetových stránkách www.mesteckralove.cz, v sekci
aktuality nebo úřední deska. Termín pro podávání nabídek je do 9.3.2018 do 12 hodin.
Proč chodit k lékaři, až když vás něco bolí? Přijďte dřív a s úsměvem.
Také letos proběhne v městecké nemocnici Den zdraví, preventivně-osvětová akce pro širokou veřejnost.
Termín: čtvrtek 5. 4. 2018, 13–17 hodin.
Stanovení hodnoty cholesterolu, vitamínu D, hořčíku a vápníku, měření krevního tlaku, vyšetření kožních znamének,
správné mytí rukou a mnoho dalšího.

