Zpravodaj č. 11/2014, vydán v Meclově dne: 24. října 2014

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva v obci Meclov
Volební účast:
Počet osob zapsaných do seznamu voličů
Počet vydaných obálek
Počet platných hlasů
Volební účast

Okrsek č. 1 Meclov Okrsek č. 2 Třebnice Celkem za obec Meclov
620
264
884
322
138
460
320
138
458
51,94%
52,27%
52,04%

Nově zvolenými zastupiteli se stali (v abecedním pořadí):
Jaroslav Hána
Karel Mareš
Michal Hána
Zdeněk Martínek
Ladislav Kabourek
Milan Nový
Josef Kaufner
Zdeněk Pejsar
Roman Kaufner
Josef Prajzent
Pavlína Kaufnerová
Slavomír Skorka
Daniel Kožiol
Miroslav Žáček
Jindřich Váchal se vzdal mandátu. Náhradníkem, který nastoupí za něj, je Luděk Rap.
Podrobné výsledky voleb naleznete na www.obecmeclov.cz nebo na www.volby.cz.

Upozornění
V pondělí 27. října bude Obecní úřad v Meclově uzavřen.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
O víkendu 8. a 9. listopadu se uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Občané obce mohou
odpad odkládat na místech obvyklých (v Meclově, Mašovicích, Březí, Mračnicích, Němčicích a
Třebnicích), sběrná firma následující den tento odpad odveze.
Velkoobjemové kontejnery na domácí netříděný odpad budou otevřeny ve dnech
8. a 9. listopadu:
- v Meclově za budovou bývalého OÚ v sobotu a v neděli nepřetržitě po oba dva dny,
- v Třebnicích na návsi budou kontejnery otevřeny nepřetržitě po oba dva dny.
Udržujete pořádek kolem kontejnerů!

INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva
obce Meclov
Obecní úřad Meclov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Meclov, svolaného dosavadním starostou obce Meclov v souladu s § 91 odst. 1 zákona
o obcích.
Místo konání: pohostinství Meclov, Meclov 13
Doba konání: 4. listopadu 2014 od 18 hodin
Zahájení
Složení slibu
Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty, místostarosty a rady
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykovávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
f) volba rady
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5. Diskuse
6. Závěr

V obci Meclov 27. října 2014
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