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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Všechny důležité informace z fungování obce, Rady OZ obce Meclov a z obecního
zastupitelstva obce Meclov najdou občané na http://www.e-deska.cz/meclov/ nebo na
www.meclov.cz v sekci úřední deska.

Placení poplatků v roce 2012
Poplatky lze platit na obecním úřadě v Meclově
v pondělí
7:15 – 11:00 hodin a 12:00 – 16:00 hodin a
ve středu
7:15 – 11:00 hodin a 12:00 – 16:00 hodin.
Na vyžádání vám rádi zašleme složenku, případně lze poplatky zaplatit převodem na účet
obce 3828321/0100 (k identifikaci poplatníka je nutné zjistit si na OÚ Meclov variabilní
symbol).
Výše poplatků (dle vyhlášky 3/2011)
- poplatek za odpady
400 Kč
za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu
- stočné
50 Kč
za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu
v obcích Březí, Mašovice, Mračnice, Třebnice
Termín úhrady je do 30. dubna 2012.
Za budovu s číslem popisným nebo evidenčním, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba (např. je-li budova určena či slouží k individuální rekreaci):
- poplatek za odpady
400 Kč
za budovu
- stočné
100 Kč
za budovu v obcích Březí, Mašovice, Mračnice,
Třebnice
Termín splatnosti je do 30. června 2012.
Při nedodržení termínu splatnosti budou poplatky dle vyhlášky navýšeny na
trojnásobek. Nezaplacené poplatky budou vymáhány (soudně, případně exekucí)!
OÚ Meclov zve všechny občany na Vítání občánků narozených během roku 2011, které se
uskuteční dne 31. března od 14 hodin v budově MŠ Meclov. Pozvánky rodiče již obdrželi.
V úterý 27. března 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
31. března – 1. dubna:
- 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!

Pozvánky
Dne 10. března se koná v pohostinství Meclově DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL.
Začátek je plánován na 14 hodin, o hudbu se bude starat DJ Štěpán.
ZO ČSCH Meclov zve své členy i nové zájemce na výroční valnou hromadu, která se
uskuteční dne 17. března 2011 od 17 hodin v pohostinství v Meclově.

Nabídka zaměstnání
NOVÉ PRACOVNÍ POZICE PRO ZAMĚSTNANCE!!!
Silná firma z Domažlic nabízí stabilní zázemí perspektivní společnosti novým
zaměstnancům do trvalého pracovního poměru pro práci v mezinárodním
prostředí na pozice:
ZÁMĚČNÍK – SVÁŘEČ
Práce ve vícesměnném provozu na plný úvazek.
Odměna od 7,50 €/hod, po zapracování možnost zvýšení odměny.
Svářečský průkaz a praxe v oboru – podmínkou, možnost dalšího
vzdělávání.
TISKAŘ – obsluha strojů a zařízení
Práce ve vícesměnném provozu na plný úvazek.
Odměna od 9,50 €/hod, po zapracování možnost zvýšení odměny.
Praxe v polygrafickém průmyslu min. 1-2 roky.
Tisk na sklo, plech a textil pro další průmyslové využití.
Komunikace v NJ podmínkou, orientace v technické dokumentaci.
OPERÁTOR CNC strojů
Práce ve vícesměnném provozu na plný úvazek.
Odměna od 9,- €/hod, po zapracování možnost zvýšení odměny.
Praxe v oboru min. 2 roky, systém Sinumeric, Heidenhain, materiál
sklo, plech.
Příprava a zpracování výrobních zakázek dle seznamu polotovarů.
Požadujeme důslednost, pracovitost a manuální zručnost.
Komunikace v NJ podmínkou, orientace v technické dokumentaci.
Nástup možný ihned na všechny nabízené pozice, volejte tel. 379 724 046.
Vlastní auto výhodou, možnost získání příspěvku na dopravu. Nabídky na
pozice zasílejte společně se životopisem na email: info@dotiko.cz
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