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Vážení spoluobčané,
v úvodu prvního vydání Královéměsteckého občasníku v letošním roce mi dovolte, abych Vám jménem svým a
ostatních členů zastupitelstva popřál v letošním roce pevné zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů a i
trošku toho štěstí. Milan Pavlík, starosta.

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2015 zůstává ve stejné výši jako v roce 2014 tj. 650 Kč za osobu
s trvalým pobytem v Městci Králové a jeho částech. V nezměněné podobě a platnosti zůstává i Obecně závazná
vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ze dne 3.4.2013.
V částce 650 Kč je zahrnut pravidelný týdenní svoz popelnic, bezplatný odběr tříděného odpadu Technickým
dvorem Na větráku (při odevzdávání odpadu na Technický dvůr Na větráku předložte doklad o uhrazení poplatku za
svoz komunálního odpadu na rok 2015), mimořádné svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu, možnost
odkládání větví a zeleného odpadu na stanovených místech. Občanům jsou k dispozici kontejnery na plasty, papír,
sklo a drobná elektrozařízení, které jsou rozmístěny po městě.
Nově od ledna 2015 nabývá účinnosti vyhláška ze dne 16.12.2014 o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů – sběr bioodpadů a kovů. Město požádalo o poskytnutí podpory na
spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondů životního
prostředí ČR ( SFŽP). Z poskytnutých prostředků byl pořízen nový nákladní vůz zn. Mitsubishi Canter 3S13, 8
velkoobjemových kontejnerů a 100kusů kompostérů. Dodavatelem na základě výběrového řízení je firma Hoffmann
a Žižák spol. s r.o. se sídlem Zápy 255. Celková hodnota činí 1.765.275,--Kč s DPH. Na projekt „Systém odděleného
sběru biologicky rozložitelného odpadu v Městci Králové“ získalo město 90% dotaci z celkových nákladů z fondu EU
a SFŽP, 10 % je hrazeno z rozpočtu města.
Zahradní kompostéry o objemu 0,9 m3 budou bezplatně zapůjčeny občanům města Městec Králové na základě
pořadníku sestaveného z došlých přihlášek. Podmínkou projektu je umístit kompostér na katastrálním území města
Městec Králové – tj. Městec Králové, Nový nebo Vinice a po dobu udržitelnosti projektu, která činí 5 let, jej využívat
ke kompostování. Bezplatné zapůjčení proběhne na základě smlouvy o výpůjčce. Distribuce kompostérů je plánována
od ledna 2015. Do schránek budou občanům rozneseny informační letáky a budou přijímány přihlášky.
Na odpad z údržby zeleně větších rozměrů, zejména větve z prořezu stromů a keřů, odpad ze spadaného a nahnilého
ovoce, těžko rozložitelné listí (například listí z ořešáku) a velké množství trávy, budou na vybraná stanoviště
přistavovány velkoobjemové kontejnery, které budou po naplnění odváženy na kompostárnu k dalšímu využívání.
Cena vodného a stočného v roce 2015
Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. , které se
konalo 5.12.2014 bylo rozhodnuto, že se cena pitné vody a vody odkanalizované od 1.1.2015 pro koncového
spotřebitele změní takto:
Cena vody pitné 1m3 je 39,68Kč vč. DPH. Cena zůstává stejná jako v roce 2014.
Cena vody odkanalizované 1m3 je 41,--Kč vč. DPH. Cena v roce 2014 byla 39,27Kč vč. DPH.
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. po navýšení majetku o čistírnu odpadních vod v Městci Králové dodrželi slib o
její rekonstrukci. Stavba „Intenzifikace a rozšíření ČOV MK“ byla zahájena předáním staveniště dne 7.11.21014
vítěznému sdružení firem Metrostav a.s., Praha a VHZ – DIS, spol. s r.o. Brno podle zákona o veřejných zakázkách.
Byla vysoutěžena celková cena za rekonstrukci ve výši 30.958.598,--Kč bez DPH s předpokladem dokončení stavby
v srpnu 2015. Po dokončení a zkušebním provozu by ČOV měla splňovat stanovené nároky na čištění odpadních vod
podle zákona o vodách.

Vzpomínka na jedno smutné výročí.
V loňském roce jsme si připomněli mimořádně smutné výročí. Bylo tomu právě 222 let když Městec Králové postihla
neskutečná tragédie. Co se vlastně stalo.
2. dubna 1792 shořelo 41 stavení (východní část směrem ke Slovči ).
24. dubna 1792 požár zničil prakticky zbytek města. Uhořela dvě děvčata, shořela radnice včetně všech knih a
archivu, kostel, fara, kostnice, škola a dalších 189 domů. V té době měl Městec Králové kolem 1200 obyvatel a 260
domů.
V upomínku tohoto výročí a památce našich předků, kteří za nesmírného strádání z popela postavili nové město, byla
vydána nákladem Spolku Otakar nová pamětní medaile. Autorem medaile je přední český medailér ak. sochař Michal
Vitanovský. Je ražena ve stříbře a bronzu o velikosti 50mm firmou Triga-K Praha. Veškeré informace o této
mimořádné ražbě Vám rád podám osobně, popř. tel. 731 578 518 nebo ZmrhalV@seznam.cz
Václav Zmrhal, předseda spolku.

Město Městec Králové
Vás srdečně zve na

XVII. Společenský ples
24.1.2015 od 20:00 hod.
V sále Kulturního domu na Staré poště
K tanci a poslechu hraje TOX
Předprodej vstupenek v kanceláři č.1 Městského úřadu v Městci Králové
Přehled společenských plesů v sále kulturního domu v Městci Králové

07.02. 2015 Společenský ples ODS
14.02.2015 Ples Královéměsteckých spolků
07.03. 2015 Maškarní ples SK Městec Králové
08.03.2015 Dětský maškarní ples SK Městec Králové

