Informace z Obecního úřadu
14.2.2018
* Zdravotní středisko ve Všetatech, MUDr. Baran oznamuje, že v týdnu jarních prázdnin –
od 19.2. – 23.2. má ordinace dovolenou. V akutních případech zastupuje – Po, St, Čt a Pá
Lhota, v Út Chrást.
* Obecní úřad je v době jarních prázdnin otevřený Po-St od 8:00 – 16:00, pouze p. Liďáková.
* Drůbežárna Mírovka (Svoboda, Havel) zahajuje prodej drůbeže. V pátek 2. března ve
13:45 přivezou k rybníku chovné kuřice ve stáří 19 týdnů, druh: ISA Brown (červené),
Moravia BSL (černé) a Dekalb White (bílé) za cenu 180,- Kč/ks. Informace a objednávky na
tel.: 777 98 99 78. Dále prodej kohoutů, vitamínů, krmných směsí pro drůbež a králíky.
Mírovka bude pravidelně přijíždět 1x měsíc v dalších termínech: 6.4., 3.5., 7.6., 9.8., 6.9. vždy
ve 13:45.
* Znak obce – děkujeme všem, kdo se zapojil hlasováním o znak a vlajku obce. Schválen byl
návrh znaku č. 4 – meč ovinutý révou a cibule s okurkami, který obdržel nejvíce hlasů. Pokud
máte k dispozici brožurku vydanou k 600. letům výročí trvání našich obcí 1381-1981, je tam
spousta zmínek o pěstování zeleniny u nás, např. největšího rozmachu okurky dosáhly kolem
roku 1900. Pokusíme se brožurku naskenovat a poskytovat ji elektronicky.
* O víkendech v průběhu měsíce února probíhá prořez stromů na veřejných prostranstvích.
Větve, které zůstávají nakupené v blízkosti stromů, budou seštěpkovány po ukončení prací.
* Pracoviště finančního úřadu v Neratovicích oznamuje, že v souvislosti s podáváním
daňových přiznání k dani z příjmů FO za rok 2017 budou úřední hodiny rozšířeny
v termínu od 26.3. do 29.3. na PO-ČT od 8:00 – 17:00 a ÚT 3.4. od 8:00 – 18:00. Pracovníci
finančního úřadu budou také přítomni na Městském úřadě v Kostelci nad Labem dne 14.3. od
12:00 –18:00.
Tiskopisy daňových přiznání včetně všech příloh a pokynů jsou k dispozici na všech finanč.
Úřadech a na www.financnisprava.cz. Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat
elektronicky v aplikaci Elektronická podání na www.daneelektronicky.cz.
K placení daní lze využít složenku, která se platí na pobočkách České pošty bez poštovních
poplatků. Daňové složenky jsou k dispozici na všech poštách a finančních úřadech, daň lze
zaplatit také bezhotovostně převodem z účtu. Seznam bankovních účtů pro placení daní je
zveřejněn na www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani .
Pro podání informací a vysvětlení nejasností je zřízena také informační telefonní linka pro
Středočeský kraj na čísle 315 639 876 nebo 315 639 807.

