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Přehled bohoslužeb v kostele
sv. Markéty v Městci Králové
v době vánočních svátků.
24.12. 2019 – od 15 hodin
společné zpívání v kostele u
jesliček spojené se sbírkou pro
nadační fond Betlém
nenarozených
24.12. 2019 – od 24 hodin
půlnoční mše svatá
25.12. 2019 – od 9 hodin mše
svatá – Slavnost Narození Páně,
1. svátek vánoční
29.12. 2019 – od 9 hodin mše
svatá - Svátek Svaté rodiny
Ježíše, Marie a Josefa
Informace pro spolky a jednotlivce k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Městec Králové.

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 23. 4. 2019 schválilo nová pravidla pro podávání žádostí o finanční příspěvek.
Žádosti se přijímají na doporučeném formuláři, který naleznete na internetových stránkách města v sekci
město/příspěvky a granty města v termínu do 31. 1. 2020 (žádosti o příspěvek podané v termínu mají větší úspěšnost
s ohledem na schválený objem finančních prostředků v rozpočtu města na kalendářní rok). V náležitostech nezapomeňte
uvést požadovanou částku a účel dotace nebo návratné finanční výpomoci. Důležitý údaj je i forma úhrady (hotově či na
účet), datum a podpis osoby zastupující žadatele. Právnické osoby v příloze přikládají doklad o právní subjektivitě
žadatele tj. například výpis z veřejného rejstříku nebo kopie stanov, doklad o volbě či jmenování statutárního orgánu.
O žádostech do výše 50.000 Kč rozhoduje rada města, nad 50.000 Kč zastupitelstvo města.

V sobotu 29. listopadu 2019 provedlo město Městec
Králové za pomoci členů MO ČRS z.s. výsadbu v rámci
akce „Stromořadí dubů na okraji Městce Králové“
u rybníka Cukrovar 1. Akce byla realizována v souladu
s programem SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2. Vysazeno
bylo celkem 15 stromů. Za účast při výsadbě všem
přítomným děkuji a těším se na další spolupráci při
dalších podobných projektech.
M.Pavlík, starosta
Novinka v třídění odpadů – sběr jedlých olejů a tuků.
Firma Nykos a.s. v rámci zdokonalování svých služeb
nyní sbírá od občanů jedlé oleje a tuky v PET lahvích
umístěných na jakoukoliv nádobu. Stačí položit plnou
PET lahev v den svozu na víko popelnice.

Městská nemocnice Městec Králové – pohledem představenstva
Co je špatného na fungující společnosti hospodařící se ziskem, obnovující svou infrastrukturu investicemi ve
výši 5 mil. Kč ročně, valorizující svým zaměstnancům mzdy meziročně o 10 % a nadto poskytující
zaměstnanecké benefity ve formě penzijního připojištění a vkladu 4.000 Kč do cafeterie?
Podle zástupců základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Městská Nemocnice
Městec Králové vše. Alespoň tak to bylo prezentováno na setkání organizace Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR Městská Nemocnice Městec Králové se zastupiteli města dne 26. listopadu
2019 a dále pak v článku v Nymburském deníku dne 2. prosince 2019. Zkusme tedy pro jednou nechat
stranou demagogii a mystifikaci, politické opoziční hrátky a zkusme pracovat s daty a fakty.

MNMK a strategie
MNMK společně se zástupci Města Městec Králové a s jednotlivými zaměstnanci MNMK stvořila na sklonku
roku 2016 Strategii a vizi na další období.
MNMK poskytuje ucelené a návazné spektrum zdravotní péče s důrazem na následnou péči ve všech jejich
podobách pro stárnoucí obyvatelstvo regionu, zahrnující denní stacionář, odlehčovací lůžka a široké
spektrum ambulancí a komplementu za současné ekonomické soběstačnosti.
Tento strategický cíl se následně rozpadl do dílčích projektů (bylo jich celkem 18), jejichž naplnění bylo
předpokladem pro strategickou misi MNMK. Po 3 letech je možno konstatovat, že
A. část projektů byla splněna ze 100 %, patří sem například
- uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami na nově zamýšlenou péči v souladu se strategií
- vybudování ordinace praktického lékaře, včetně získání akreditace pro další vzdělávání a dotace na
rezidenční místa
- vybudování domácí péče
- vybudování oddělení sociálních lůžek čítající 6 lůžek
- rozšíření lůžkového fondu NIP (z 12 na 16 lůžek)
- rozšíření lůžkového fondu DIOP (z 10 na 15 lůžek)
- písemný příslib rozšíření lůžkového fondu NP (ze 140 na 150 lůžek)
- pravidelné prezentace ekonomických výsledků jednotlivým zaměstnancům MNMK
- provozování vlastní školky s vyrovnaným hospodařením
- stabilizace managementu
- doplnění ambulantního spektra o lékárnu uvnitř areálu nemocnice
- vyrovnané hospodaření, návrat do „černých“ čísel
B. část projektů byla splněna částečně či s obtížemi (časovými či jinými)
- rekonstrukce „bývalého ředitelství“ byla finalizována s ročním prodlením
- optimalizovaná jednodenní péče na lůžku prozatím čítá základní chirurgické a proktologické výkony
(součástí strategie je rozšíření i o cévní chirurgii)
- provoz DIOP oddělení se ziskem, podařilo se smluvně rozšířit oddělení o 5 lůžek, nicméně integrace pod
NIP ještě není finalizována
C. část projektů nebyla splněna vůbec (prozatím)
- faktické rozšíření lůžkového fondu NP na 150 lůžek (smluvní část je splněna)
- ambulance 24/7
- provoz kiosku / občerstvení s vyrovnaným hospodařením
- rekonstrukce objektu „Zámeček“ a s tím spojené rozšíření sociální péče

Lze tedy uzavřít, že MNMK nejen, že strategii má dánu a že se na její tvorbě účastnili jak zástupci města, tak
zaměstnanci, včetně odborářských funkcionářů, a je tedy dílem společným, ale že se daří ji již 3 roky i
naplňovat.

MNMK a hospodářský výsledek
MNMK uzavírá hospodářský rok 2019 se ziskem na úrovni 3-4 mil. Kč. MNMK navýšila v roce 2019 mzdy
zaměstnancům o 10 % oproti roku 2018, což se v nákladech promítlo celkovou částkou 12 mil. Kč. MNMK v
roce 2019 investovala do obnovy přístrojového vybavení, IT infrastruktury a nemovitostí celkem částku 5,3
mil. Kč.

MNMK a zaměstnanci
MNMK má roční míru fluktuace na úrovni 6,9 %, což při současném stavu na trhu práce ve zdravotnictví je
nadmíru uspokojivý výsledek. MNMK zavedla v roce 2019 další dva benefitní programy, a to zvýhodněnou
cena od společnosti DELIKOMAT (CAFÉ+CO) a zaměstnaneckou cafeterii, kde si zaměstnanci mohou ročně
utratit 4.000 Kč za pořízení zboží nebo služeb, poskytnutí rekreace a zájezdu či příspěvku na vzdělávací,
kulturní nebo sportovní akce.
MNMK je v pravidelných čtvrtletních intervalech pod drobnohledem zdravotních pojišťoven ze strany
naplňování požadavků na personální obsazení a lze tedy postavit na jisto, že má dostatek personálu pro
provozování 140 lůžek následné péče, 16 lůžek následné intenzivní péče, 15 lůžek dlouhodobé intenzivní
ošetřovatelské péče, 20 lůžek vnitřního lékařství, 4 lůžka jednotky intenzivní péče a širokého spektra
ambulantních specialistů i komplementu.

Vedení MNMK
MNMK v dubnu roku 2019 obsadilo pracovní místo provozně-ekonomický ředitel panem Ing. Jiřím
Cimickým, jenž od počátku roku 2017 zastával v MNMK pracovní místo ekonom.
Vedení MNMK pořádá každý měsíc tzv. Velké hlášení, kde vedoucím jednotlivých oddělení a zástupcům
místní Odborové organizace představuje ekonomické výsledky a řeší provozní záležitosti.
Vedení MNMK pořádá taktéž schůzky se zastupiteli města Městec Králové, kde krom představení
hospodářských výsledků diskutuje i své záměry stran větších investičních akcí.
Vedení MNMK se schází s místní odborovou organizací a konzultuje s ní text a obsah Kolektivní smlouvy na
další období.
Bohužel na jednu otázku odpověď najít stále neumíme, a to proč je nám všem podsouváno, že neexistuje
strategie, že odcházejí zaměstnanci, že není ředitel a že vedení MNMK s opozicí ani s odborovou organizací
nejedná.
Přejeme vám všem poklidný adventní čas.

Představenstvo MNMK

