Informační zpravodaj Města Městec Králové

Městský úřad Městec Králové, nám. Republiky 1, 289 03

Připravované akce :
15.května 2009
18.00 hod.
Kostel sv. Markéty
Městec Králové
ADORAMUS TE
Zastavení v čase i prostoru
s hudbou i slovem
Účinkuje smíšený sbor.
Sv. Cecílie Poděbrady

15. května 2009
20.00 hod
Kulturní dům Městec
Králové
TRAVESTI SHOW
150 minutý program
Stolové sezení
Vstupné 150 Kč

19.května 2009
8 – 16 hod
Pěší zóna před lékárnou
TRHY

6.června 2009
20.00 hod.
Areál koupaliště
W.I.X.

www.mesteckralove.cz

11.května 2009

Informace hasičského záchranného sboru
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje od dubna letošního
roku novou službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu.
Nová služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby,
které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č.133/1985 Sb.,
o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí
jednorázové spalování biologického odpadu – příkladně jarní spalování větví
z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.
Zaevidování pálení pomocí této aplikace nezbavuje právnickou (podnikající
fyzickou) osobu zákonné povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému
HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit,
popřípadě pálení zakázat. Na internetových stránkách HZS Středočeského
kraje – www.hzskladno.cz (http://hzssk.webrex.cz) si najdete odkaz
Aplikace pálení a vyplníte příslušnou tabulku, kterou odešlete. Tím jste
zaregistrovali Vaše pálení do programu ohlášení pálení a splnili svou
ohlašovací povinnost v předmětné věci.

Žádost o pomoc
Vážení přátelé,
Fotbalový klub SK Městec Králové Vás tímto žádá o pomoc při zjištění
totožnosti vandala, který opakovaně poškozuje zařízení ve sportovním areálu
svými sprejerskými čmáranicemi. Sportovní klub vynakládá nemalé
pracovní úsilí a finanční prostředky na odstranění této sprejerské výzdoby.
Pokud znáte skutečnosti o poškozování zařízení, sdělte je prosím
kterémukoliv hráči či funkcionáři SK Městec Králové. Věřím, že společnými
silami odhalíme vandaly, kteří úmyslně poškozují areál. Děkujeme.
Upozorňujeme občany a zejména děti, že mimo provoz je sportovní areál
pro veřejnost uzavřen. Ten, kdo bude v této době přistižen v areálu , bude
předán Policii ČR a může být po něm požadována náhrada za poškozené
zařízení.
Výbor SK Městec Králové

Další zdroje informace o
dění v našem městě :
www.mesteckralove.cz
hlášení městského
rozhlasu
plakátovací plochy

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
Město Městec Králové zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva města,
které se koná v úterý 26.května 2009 od 18.00 hod. v zasedací místnosti úřadu.

Zelený odpad
Od 1.dubna.2009 je opětovně ve dvoře kina Biásek umístěn kontejner na zelený odpad.
Otevřeno je ve středu od 14 do 20 hodin a v sobotu od 9 do 20hodin. Kontejner je určen pouze na
zelený odpad – posekaná tráva, odpad ze zahrádek, listí i např. piliny ze dřeva.
Do kontejneru nepatří větve a roští.
Nenechávejte hromádky po ulicích a dovezte trávu do kontejneru.

Soukromá výzva s prosbou
Ráda bych udělala radost svému otci panu Františku Paříkovi, roč. narození 1919, jehož rodištěm je
Městec Králové a kde jeho otec provozoval nožířství. Na Městec Králové velice často vzpomíná a rád
by zde našel své příbuzné nebo známé. Prosím, ozvěte se nám - tel. : 602 640 393 nebo e-mail
ivana821@email.cz
Ivana Kučerová

.

Volné pobíhání psů po městě
Upozorňujeme majitele psů na volné pobíhání psů po městě. Každý domácí miláček má přidělenu
od města po zaplacení poplatku evidenční známku, kterou by měl mít připevněnu na obojku.
Bohužel se tak neděje – páníčkovi se asi nechce??!! Na území města potom pobíhají
neidentifikovatelní psi, kteří ohrožují samotné občany a občany se psy vedenými na vodítku. Rada
města na tuto neutěšitelnou situaci reagovala a jednomyslně schválila jednorázové poplatky za
odchyt psů ve výši 250 Kč při vyzvednutí v den odchytu a 500,--Kč při pobytu psa přes noc. Cena
zahrnuje krmení, benzín a pracovní dobu zaměstnance města.
A ještě jeden nešvar - mnozí spoluobčané řeší venčení svých psů také tak, že pouze pootevřou vrátka
– „ a běž se proběhnout“
Starosta města

Černé skládky
V současné době se množí neoprávněné odkládání stavebního a podobného odpadu na pozemcích a
polních cestách v k.ú. města způsobené jednak občany, ale také drobnými podnikateli. Přitom tento
odpad patří na skládku. Někteří drobní podnikatelé si tímto způsobem šetří náklady, které stejně
zadavateli vyúčtují. Původci jsou v některých případech přistiženi a někdy zůstávají „ anonymní“.
Přikládám příklad úspěšného zásahu:
23.dubna 2009 byla oznámena městu skutečnost vzniku černé skládky u polní cesty vedoucí z ulice
Jateční směrem k trati vlaku. Ve spolupráci s Policií ČR byl pachatel dopaden a byla mu dána pokuta
s termínem odstranění. Děkuji všímavým spoluobčanům i Policii ČR.
Starosta města.

Upozornění řidičům
Vážení řidiči,
Město Městec Králové Vás touto cestou upozorňuje na parkování osobních automobilů v
zakázaných prostorech, hlavně v zelených zatravněných pásech ve městě. Porušujete tím vyhlášku
č.99/1999 o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a zároveň ničíte udržované travnaté
plochy. Je nám známo, že počet automobilů ve městě stoupá, ale to neznamená, že musíte ničit
zeleň v našem městě. Proto apelujeme na Vás řidiče, abyste řešili parkování na místech, která
k tomu jsou způsobilá ( v ulicích při okrajích, v garáži, na dvorku, v průjezdu nebo na svém
pozemku za plotem). Doufáme, že toto upozornění Vás řidiče přesvědčí o dodržování zákona a
vyhlášky o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a pomůžete tím k celkovému vzhledu
udržované zeleně ve městě.
J.Simon správce majetku

Informace k sběrnému místu elektrospotřebičů :
Již od 01.03.2008 funguje v Městci Králové místo zpětného odběru elektrospotřebičů se sídlem v ulici
Žižkova čp. 196. Otevřeno je každou první středu v měsíci od 8.00 – 18.00 hodin. Ostatní všední dny od 7
do 15hodin nebo je možná telefonická dohoda.
Odevzdávané elektrozařízení musí být kompletní. Ve sběrném místě jsou odebírány – všechny druhy
televizích přijímačů, veškerá spotřební elektronika, výpočetní technika, telefonní přístroje, veškeré domácí
spotřebiče, nářadí, zahradní technika a světelné zdroje. Město spolupracuje s firmami ELEKTROWIN
a.s., ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o. a firmou ECOBAT s.r.o.
Celkový sběr vysloužilých elektrozařízení pro KS ASEKOL s.r.o. za rok 2008:
Televize a monitory
– 195 ks, 4312kg
Ostatní elektrozařízení
278kg
Celkem
4590kg
celková výtěžnost na občana 1,58kg
Od 1.června 2009 bude sběrné místo přestěhováno do ul.Míru čp. 270 „Na Větráku“

Poděkování
* Děkuji všem občanům, kteří přispěli na humanitární sbírku, kterou pořádala Diakonie
Broumov ve spolupráci s Městem Městec Králové a členkám Rodinného centra volného času
Městec Králové, které technicky zabezpečily sbírku. Byly odevzdány 3tuny oblečení, lůžkovin a
domácích potřeb.
* Děkuji všem dobrým lidem a pomocníkům, kteří se zúčastnili výsadby pro obnovení
Jiráskovy stezky dne 3.5.2009. Město bude i nadále pracovat na dalších úpravách ( kůly a
ochrana stromků, lavičky, informační panel…)
Starosta města

VÝZVA č.7/2009
Město Městec Králové vyzývá k podání nabídky na „Pronájem bufetu“ v areálu koupadla Městci Králové.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je v souladu s ustanovením § 6 zákona č.137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), zadávána mimo režim zákona.
1. Identifikační údaje zadavatele
Město Městec Králové, pronajímatel
Sídlo: nám. Republiky č.p. 1, 289 03 Městec Králové
IČ: 00239437
Zastoupené : Milan Pavlík, starosta
Kontaktní osoba: ing. Oldřich Novák, Jiří Simon
E-mail: novak@meu.mesteckralove.cz
Tel: +420 325643404
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu: podání nejvhodnější nabídky podle podmínek pronajímatele
uvedených v příloze této nabídky.
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
Uzavření smlouvy: do 31. května 2009
Zahájení koupací sezóny: 1. června 2009
Zahájením sezóny se rozumí: předání pronajmutích částí areálu koupaliště nájemci předávacím protokolem.
Ukončení koupací sezóny: 30. září 2009, nebo dohodou.
Ukončením sezóny se rozumí: předání pronajatých částí areálu koupaliště nájemcem pronajímateli předávacím protokolem.
Místo plnění: areál koupaliště v Městci Králové
4. Nabídka bude zpracována v následujícím členění:
I. Základní údaje o uchazeči včetně doložení příslušných dokladů (podnikání v oboru, zdravotní průkaz atd.)
II. Výše nabídkové celkové ceny pronájmu bufetu včetně DPH.
III. Otevírací doba koupadla a bufetu, personální obsazení, sortiment.
5. Platební podmínky:
Budou dohodnuty ve smlouvě.
6. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:
Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče
požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo
výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah zadání a výzvy.
Nabídku podává uchazeč bezplatně. Zadavatel nevrací zaslané materiály od uchazeče.
7. Kritéria pro hodnocení nabídek:
1. Otevírací doba bufetu.
2. Personální obsazení, sortiment občerstvení.
3. Cena za pronájem bufetu .
8. Podání nabídek

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku na Městský úřad Městec Králové,
nám. Republiky 1, PSČ 28903 do 25. 5. 2009 do 12 hod. v zalepené obálce, označené
" Pronájem bufetu “.
V Městci Králové dne: 6. 5. 2009
vyvěšeno: 7. 5. 2009

Milan Pavlík - starosta města
sejmuto:

