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Vážení spoluobčané,
Město Městec Králové provedlo v roce 2013 hlavní část investiční akce „ Dostavba vodovodu v Městci
Králové“. Vodovodní řády v celkové délce více než 7km, což je více než polovina území města, jsou
položeny včetně propojení na stávající vodovodní řád. Dodavatelem stavby firmou OUTULNÝ a.s. v roce
2014 bude akce dokončena úpravou povrchů dotčených stavbou.
S dokončením akce úzce souvisí výstavba vodovodních přípojek (napojovacích bodů) na veřejném
prostranství – na pozemcích města - majiteli nemovitostí. Informace byly postupně poskytovány v
Královéměsteckém občasníku.
Na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 4.února 2014 zastupitelé projednali a schválili výši
příspěvku Města Městec Králové z ceny veřejné částí přípojky (tj. příspěvek na připojení k nově
vybudovanému veřejnému vodovodu) majiteli připojované nemovitosti ve výši 15%.
Město Městec Králové na každý připojovací bod k nemovitosti dále přispělo formou zpracování projektové
dokumentace vodovodních přípojek a instalací navrtávacích pasů. Celková hodnota činí 6.964,--Kč bez
DPH. Na vlastním pozemku si provádí stavbu sám majitel.
Příspěvek ve výši 15% bude vyplacen po předložení uhrazené faktury zhotoviteli a provedené kolaudaci
stavby, která bude provedena hromadně Městem Městec Králové. Zároveň bude majiteli nemovitosti po
kolaudaci předána projektová dokumentace ke stavbě vodovodní přípojky.
Zhotovení každé vodovodní přípojky bude konzultováno mezi zhotovitelem a majitelem nemovitosti včetně
objednávky individuálně, včetně finančních nákladů.
Kontaktní osoba pro stavbu vodovodních přípojek je p. M.Suchý mobil 605246259.
Zhotovitel budované vodovodní přípojky za majitele nemovitosti v ceně stavby přebírá zodpovědnost za
vytyčení stávajících inženýrských sítí, provedení tlakové zkoušky, obnovu povrchů komunikací a
geometrické zaměření stavby s projektovou dokumentací skutečného provedení s předáním Městu Městec
Králové pro potřeby provedení kolaudace.
A jaký je harmonogram pro rok 2014?
Akce „Dostavby vodovodu v Městci Králové“ bude podle smlouvy se zhotovitelem firmou Outulný a.s.
dokončena včetně kolaudace a úprav komunikací a zeleně do 30.6.2014.
Zhotovení vodovodních přípojek majiteli nemovitostí v částech nově budovaného vodovodního řadu, kteří
se přihlásili do projektu, podepsali s Městem MK smlouvu o vstupu na pozemek a mají zpracovaný projekt
na vodovodní přípojku do 15.4.2014.
Hromadná kolaudace vodovodních přípojek podle projektu do 30.6.2014.
Úhrada příspěvku města majiteli připojované nemovitosti ve výši 15% z předložené faktury plus předání
projektové dokumentace do 30.9.2014.
Po výše uvedených termínech podpora ze strany Města Městec Králové bude ukončena.

Něco málo z historie kostela sv. Markéty v Městci Králové.
Založení kostela sv. Markéty v Městci Králové je spojeno s povýšením Městce Králové
na královské město ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II. Svému rodišti udělil
četné výsady královské koruny a založil zde kostel. Ten byl pak následně zasvěcen sv.
Markétě, která byla ve své době velmi oblíbenou světicí. Část jejích ostatků přivezl
do Prahy právě Přemysl Otakar II. jako dar od uherského krále Bély IV.
V dnešní podobě kostela nejsou již patrny žádné pozůstatky původní středověké
stavby. Při rozsáhlém požáru města roku 1792 padl kostel za oběť plamenům a zcela
vyhořel. V této době patřil Městec Králové pod dymokurské panství a patron kostela
hrabě František Colloredo následující rok zahájil stavbu nového kostela …….po zboření zdí původního vyhořelého
kostela a úplném vyrovnání jeho místa se téhož roku začlo s výkopem kostelních základů……
Kostel byl dostavěn roku 1794. Další přestavbou pak prošel v letech 1863-4. Architekt Alois Turek při
novorománské přestavbě kostel nechal zaklenout, zvýšit věž a zároveň i upravit fasádu.
V současnosti farní kostel sv. Markéty v Městci Králové patří pod Královéhradeckou diecézii, každou neděli od
8:15 hodin se zde konají bohoslužby.

Oznámení ČEZ Distribuce, a.s. o přerušení dodávky
elektřiny.
ČEZ Distribuce informuje o plánovaném přerušení
dodávky elektřiny a to dne 26.2.2014 od 8.00 hod
do 11.00 hod v těchto ulicích:
Bezručova, Budovatelská, Husova, Hálkova, Jana
Palacha, Komenského a Náměstí Svobody.
Dále bude dne 26.2.2014 od 11:30 do 15:00 hod.
přerušena dodávka elektřiny v těchto ulicích:
Bezručova, Boženy Němcové, Husova, K. Havlíčka
Borovského, Komenského, Malátova, Nová a
Náměstí Svobody.
Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné
práce na zařízení distribuční soustavy.

Sbírka použitého ošacení
Město Městec Králové a Občanské sdružení Diakonie
Broumov vyhlašují sbírku použitého ošacení. Sbírka
se uskuteční ve dnech 28.února 2014 od 14:00 do
18:00 hodin a v sobotu 1.března 2014 od 08:00 do
10:00 hodin v prostorách kina Biásek v Žižkově ulici.
Věci noste zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se transportem nepoškodily.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Informace Finančního úřadu v Poděbradech.
Dovolujeme si občany upozornit na zajištění
mimořádné služby na Městském úřadu v Městci
Králové pro podání přiznání k dani z příjmů pracovníky
Finančního úřadu v Poděbradech. Ve středu 19.března
2014 od 10:00 do 16:00 hodin budou v zasedací
místnosti Města Městec Králové pracovníci FÚ
kontrolovat a přijímat daňová přiznán za rok 2013.

Služby VZP pro občany
Kde: Městský úřad Městec Králové
Kdy: 17.února 2014 od 13:00 do 16:00 hod. a
19.března 2014 od 10:00 do 16:00 hod.






Informační servis o zdravotním pojištění
Zajištění průkazu pojištěnce
Přebírání dokladů, jako např. Přehled OSVČ,
podání zaměstnavatele, oznámení pojištěnce
Vydávání přehledu o vykázané zdravotní péči
Informace o výhodách a příspěvcích pro
klienty VZP ČR

Nabídka dvou bytových jednotek v Domě
s pečovatelskou službou.
Město nabízí k pronájmu dva byty pro jednotlivce
v Domě s pečovatelskou službou v Městci Králové,
Míru 530. Byty jsou určeny pro osoby starší 65 let
nebo plně invalidní osoby. Bližší informace na tel.
čísle: 325 643 402.

