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Vodovodní přípojky - příspěvek
Plánovaný termín kolaudace vodovodních přípojek je stanoven na 16.09.2014. Po tomto termínu budou přijímány
v účtárně ( kancelář č.1) městského úřadu žádosti od majitelů domů na proplacení příspěvku ve výši 15% z nákladů.
K žádosti je třeba předložit fakturu a doklad o zaplacení. Tiskopis žádosti je k vyzvednutí v účtárně nebo je ke stažení
na internetových stránkách města. Zároveň bude majitelům předána projektová dokumentace.
Krátká informace k investičním akcím.





Byla dokončena rekonstrukce svatební obřadní síně v objektu radnice. Nové reprezentativní prostory budou
složit nejen k obřadům, vítání občánků ale i výstavám.
Dokončuje se investiční akce „Zateplení Domu s pečovatelskou službou Město Městec Králové“. Projekt je
spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí.
V měsících září a říjen bude v lokalitě tzv.Husova v jižní části města provedena výstavba inženýrských sítí
konkrétně plynovodu, splaškové kanalizace a vodovodu včetně přípojek. Stavbu bude provádět firma HALKO
s.r.o. nákladem cca 3milony korun. Zastupitelstvo města schválilo prodej stavebních parcel v této lokalitě.

Likvidace odpadu
S přicházejícím podzimem začneme připravovat zahrádky na přezimování a budeme všichni řešit problém jak naložit
se zeleným odpadem ze zahrádek. Již několikrát jsme uváděli možnosti likvidace tohoto odpadu, ale opakováním se
nic nezkazí. Nesprávným tříděním nebo ukládáním odpadu vznikají městu zbytečně vyšší náklady na jeho likvidaci.
Kontejnery na zelený odpad a jejich umístění:
Na dvoře kina Biásek v ulici Žižkova v Městci Králové
V obci Vinice je kontejner umístěn u dětského hřiště směrem na Sloveč .
V obci Nový je kontejner umístěn u dětského hřiště u cesty směrem k Horákovu statku
Co patří do kontejneru na zelený odpad

Co nepatří do kontejneru na zelený odpad

Zelený odpad ze zahrádek, tráva, listí apod.

Větve,stavební suť,komunální odpad, plasty, papír

větve – místo pro odkládání je v Jateční ulici za Masospolem ( i pro občany Nového a Vinic)
Technický dvůr Na Větráku, Míru 270, Městec Králové, tel.: 325 643 332
provozní doba Po-Pá 11 – 14 hodin, každá sudá sobota v měsíci 8 – 12 hodin.
Co zde vše odevzdat: plastové obaly, papír, kartony, vysloužilé elektrospotřebiče, použité potravinářské oleje, textil,
zářivky, úsporné žárovky, stavební suť v malém množství, nábytek, sedací soupravy, koberce, sklo.
Technický dvůr mohou využívat občané města Městec Králové a obcí Vinice a Nový, kteří mají uhrazen místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů.
Technickém dvůr není určen pro firmy a podnikatele. Ti musí mít zajištěnu likvidaci odpadů smluvně se svozovou
firmou podle svého výběru.
Pro odkládání plastů, papírů, drobného elektroodpadu a skla je na území Města Městec Králové a obcí Vinice a Nový
umístěno 16 sběrných míst.

Výstava „Zdeněk Burian – malíř ztraceného času“
Městská knihovna v Městci Králové Vás srdečně zve na
výstavu reprodukcí ilustrací Zdeňka Buriana. Přijďte se
potěšit a vzpomenout na dobu romantiky, dobrodružství ,
na cesty lásky, obdivu i zrady. Nádherné ilustrace si
přiblížíme putovní výstavou v prostorách Městské knihovny
v Městci Králové ve dnech 25. září až 4. listopadu, v čase
půjčovní doby knihovny.

Občanská poradna otevře i v Městci Králové. Nabídne pomocnou ruku všem, kteří
si neví rady se svou životní situací
Jiří Hofman, Respondeo, o. s.
Nymburk/Městec Králové – Mít někoho, kdo vám poradí, když neznáte svá práva nebo povinnosti, nějaké
místo, kam se lze obrátit, když nevíte, jak se dostat z dluhové pasti nebo třeba jak správně reklamovat zboží…
Přesně takovým místem jsou tzv. občanské poradny. Pomáhají lidem řešit právní otázky, sousedské spory a
další složité životní situace. Od září bude tato služba díky podpoře města dostupná i v Městci Králové.
„Radnice se rozhodla znovu financovat místo bezplatné pomoci pro své občany a my díky tomu můžeme navázat na
předchozí spolupráci. Od září budeme občanům k dispozici každou druhou středu v měsíci vždy od 13 do 17 hodin
v prostorách městského úřadu,“ představuje plány vedoucí poradny Hedvika Stuchlíková. Zájem o poradenské služby
se přitom neustále zvyšuje. „Vždy doporučujeme klientům, aby se na osobní konzultace objednávali předem, a to
s dostatečným předstihem. Jedině tak jsme schopni zajistit, že se na ně ve stanoveném čase dostane,“ doplňuje
Stuchlíková. Objednávat se lze na telefonních číslech 325 511 148 nebo 775 561 848. Síla občanského poradenství tkví
mimo jiné v relativně dobré dostupnosti. Díky tomu, že je služba poskytována bezplatně, dosáhnou na ni ti
nejpotřebnější, často maminky s dětmi, senioři a další, kteří jinak hledají zastání velmi složitě. „Tato poradna je v
dnešním světě opravdu velmi potřebná, spousta lidí si v některých situacích vůbec neví rady,“ líčí své zkušenosti jedna
z klientek, třiapadesátiletá paní Libuše. A jak poradenství funguje v praxi? Poradce nejprve vyhodnotí klientovu situaci
a zjistí, s čím potřebuje pomoci. Následně mu předloží možná řešení, ale nikdy mu už nedoporučuje, jakou cestou se
vydat, to je vždy na klientovi samotném. Poradna zde funguje už jen jako podpora – například nepíše za klienty
dokumenty a různá podání, ale může poskytnout formuláře nebo vzory a pomoci s jejich vyplněním. Další informace o
podmínkách služby a kontaktech na poradenská místa naleznete na www.respondeo.cz.

Služby VZP pro občany

Výstava Královéměstecké spolky III.

Kde: Městský úřad Městec Králové

Spolek Otakar Vás srdečně zve na výstavu dobových fotografií a
dokumentů místních spolků. V letošním roce uvidíte nejstarší
fotografie Městce Králové a další unikátní snímky města. Velká
část výstavy je věnována jednomu z nejstarších a
nejdůležitějších spolků - hasičům. Pro milovníky přírody a všeho
krásného je připravena výstava " BONSAI - SUISEKI" našeho
předního pěstitele a znalce p. Bc. Luboše Šebka. Výstava se koná
v sále kulturního domu "Na Staré poště" ve dnech 27.9 2014 od
10 do 17 hod. a 28.9.2014 od 10 do 15 hod. Václav Zmrhal,

Kdy: 15.9., 20.10., 24.11. 2014 od 13 – 16 hodin





Informace pro klienty VZP
Zajištění průkazu pojištěnce
Přebírání dokladů od OSVČ,
zaměstnavatele
Přebírání návrhů na lázeňskou péče,
poukazů na PZT a proplácení cestovních
náhrad pacientů

předseda spolku

