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Informace z jednání zastupitelstva dne 23.4. 2019.
Členové zastupitelstva na jednání projednali a schválili:
1. nový jednací řád zastupitelstva, zasedání zastupitelstva bude on-line
přenášeno na internetových stránkách města, zápis ze zasedání bude
zveřejněn na internetových stránkách města
2. změnu pravidel pro podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
3. byl schválen zhotovitel investiční akce „Komunikace Na Houseníku – oprava povrchu“
4. byl schválen dodavatel malého nákladního elektromobilu, nákup elektromobilu bude spolufinancován
z dotace ve výši 600 000 Kč
5. zastupitelstvo schválilo odkoupení objektu sokolovny a přilehlého domu od České obce sokolské
6. byl schválen závěrečný účet města a roční uzávěrka, příjmy města v roce 2018 byly ve výši 73.246.069
Kč, výdaje byly ve výši 72.284.872 Kč.
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2018 činil 33.177.810 Kč.

OZNÁMENÍ
svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu v Městci Králové proběhne dne:

Sobota 11. května 2019 od 8 do 9 hodin
Místo pro odkládání : Technický dvůr „Na Větráku“ v ulici Míru čp. 270
Nebezpečný odpad : zbytky barev, ředidel, prošlé léky, oleje apod.
Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek
Pneumatiky pouze osobní bez disků – úhrada na místě při předání 30,-- Kč za kus.
Můžete také bezplatně předat: televize, monitory, lednice, mrazáky, zářivky, vysavače, pračky apod.
Svoz je určen pouze pro občany a majitele rekreačních objektů města Městec Králové, obcí Vinice, Nový,
kteří mají uhrazen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
NEVOZTE DO SBĚRU - Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad
Kam s biologickým odpadem?
Biolologický odpad ( tráva, piliny apod.) – kontejnery jsou umístěny v obcích Vinice, Nový a v ulicích města –
Na Bánské, Ke Kostelíčku, Palachova, Tyršova a ve dvoře kina Biásek.
Větve – ul. Jateční za Masospolem
Kam se stavební sutí? Stavení suť - v malém množství cca 1 kolečko – Technický dvůr „Na Větráku“ větší
množství (ostatní) – střediska Šumbor Netřebice nebo Sány

Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 24. – 25. 5. 2019 se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Volební místnosti budou
otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Sídla volebních okrsků zůstávají beze
změny. Voliči s trvalým pobytem v Městci Králové budou volit v budově Základní školy, ul. Přemysla
Otakara II. čp. 24, voliči s trvalým pobytem v obci Nový v klubovně a voliči s trvalým pobytem v obci
Vinici v objektu bývalého koloniálu.

Občanská poradna Respondeo pomáhá lidem v těžkých životních situacích, se kterými se nevědí
sami rady. Nabízí bezplatnou a diskrétní podporu, informace, rady a praktickou pomoc.


Poradenství – orientace v situaci, společné hledání řešení či postupu, upozornění na rizika



Poskytování právních informací či vysvětlení právní úpravy



Pomoc se sepsáním listin, vyplněním formulářů



Předání vzorů a formulářů



Vysvětlení obsahu dokumentů či smluv




Poskytnutí kontaktů na další služby či organizace
Podpora při jednání s věřiteli či úřady

Kontakt :
tel.: 731 588 632
každá druhá středa v měsíci od 13 do 17 hodin
zasedací místnost Městského úřadu v Městci Králové

více informací na www.respondeo.cz

Přehled společenských a sportovních akci
08.05. 2019 od 8 hodin Jarní závod jednotlivců – areál kynologického klubu v Městci Králové
11.05. 2019 Městecká desítka – 1. ročník běžeckého závodu, trasy: 5km, 10 km, pro děti 1 km a 500m
pěší zóna na náměstí Republiky, začátek v 08:30 hod,
start závodů pro děti v 09:30 hod., start hlavního závodu v 11:00 hod.
11.05.2019 Jarní diskotéka s DJ Majkým – od 20 hodin v sále Kulturního domu Na Staré poště
27.05. 2019 Listování „ Můj příběh: 9:58“
od
18
hodin
v kině
Biásek,
účinkují Lukáš Hejlík a Alan Novotný
talkshow ze studia TV LiStOVáNí SPORT
LiStOVáNí střílí do dalších neobjevených žánrů,
a to přímo do dvou: do sportovní literatury a
životopisu. Kniha vypráví o nejrychlejším
sprinterovi všech dob, Usainu Boltovi nejrychlejším člověku na světě. “Tohle mě
vážně nikdy neomrzí poslouchat,“ libuje si
trojnásobný olympijský vítěz v úvodu jedné z
nejlepších sportovních knih, jaká v poslední
době vyšla. Dobře ilustruje, proč je jamajský
šampion jedním z nejsympatičtějších lidí mezi
světovou sportovní špičkou. Málokomu se
podařilo v knižní podobě zachytit duši a
přemýšlení špičkového sportovce tak důkladně
a podrobně. LiStOVáNí.cz společně s Usainem
zaběhne nejrychlejší závod své kariéry, ale
nebojte, bude to trochu delší než 9.58 s. Můžete se těšit na 2000 vtipů na metr čtvereční!

01.06.2019 VI. ročník soutěže o nejlepší Městecký gulášek
12 hodin zapálení ohnišť v zahradě Kulturního domu Na Staré poště
16 hodin ochutnávka gulášků, doprovodný program skupina UNI Duo
17 hodin vyhlášení výsledků - cena odborné poroty a cena diváků
02.06 Dětský den v zahradě Kulturního domu Na Staré poště

