Zpravodaj č. 1/2021, vydán v Meclově dne: 28. ledna 2021

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Úřední hodiny Obecního úřadu v Meclově
Pondělí 7:30-16:30
Středa 7:30-16:00

Vyčištění komínů
Do čtvrtka 11. února 2021 se mohou zájemci o vyčistění komínů přihlásit na
Obecním úřadě v Meclově (379428822). Zde budou zapsáni do seznamu, který
bude předán kominíkovi panu Jiřímu Suchému ze Stráže. Ten provede
vyčistění komínů během následujících týdnů. Jmenovaný kominík provádí také
kontrolu spalinových cest – pevná paliva, plyn, LTO.

Obecní lesy v roce 2020
Pěstební činnost
Délka nově postavených oplocenek 980 m
Zalesněné paseky
2,59 ha
Vylepšené paseky
0,88 ha
Ožinované paseky
18,50 ha
Prořezávky
6,73 ha
Těžba kůrovec
v roce 2020
928 m3
v roce 2019
1357 m3
v roce 2018
610 m3
v roce 2017
177 m3
v roce 2016
63 m3

Vysazené sazenice
Borovice 14 900
Dub
6 500
Buk
1 300
Smrk
4 200

Samovýrobu dřeva provedlo 32 občanů obce.
Zpracoval Ing. Josef Konopík, lesní správce obce Meclov.

Placení poplatků v roce 2021
Poplatky lze platit
 na obecním úřadě v Meclově v úředních hodinách (hotově či
kartou)
 převodem na účet 3828321/0100 – k přiřazení platby
k poplatku je třeba uvést do poznámky pro příjemce, za
koho platíte, nebo si zjistit VS na OÚ Meclov (VS jsou trvalé a
nemění se každým rokem, pokud znáte z loňska, platí i letos)
Výše poplatků případně osvobození od poplatků (dle vyhlášek
1/2019 a 4/2019, které najdete na úřední desce a v archivu el.
úřední desky)
- poplatek za odpady činí 550 Kč za každou osobu přihlášenou
k trvalému pobytu (TP)
- poplatek za psa činí 150 Kč, jehož majitel má TP v obci
OBECNÍ
ÚŘAD
Termín
úhrady
je doINFORMUJE
30. dubna 2021.
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 činí 550 Kč za budovu
Termín splatnosti je do 30. června 2021.
Nezaplacené poplatky budou navýšeny dle vyhlášky 1/2019

Obec Meclov upozorňuje občany na pravidla vývozu
popelnic:
 občané zajistí volný přístup k popelnicím, které budou připraveny u
okraje vozovky (nesmí být „za plotem“)
 odpad nesmí být umístěn mimo popelnice (v pytlích apod.)
 popelnice musí být v takovém technickém stavu, který dovolí jejich
vyprázdnění
 popelnice nebudou obsahovat nedovolené složky odpadu (např.
žhavý popel, nebezpečné či separované složky komunálního

Tříkrálová sbírka
7. ledna 2017 proběhla v našich obcích (Meclov, Mračnice, Němčice)
tradiční Tříkrálová sbírka. Už po osmnácté navštívili naše domácnosti tři
králové s přáním štěstí, zdraví a pokoje tomuto domu (písmena K+M+B

odpadu, biologicky rozložitelný odpad – ze zahrad, stavební odpad,
odpad s nebezpečnými vlastnostmi, apod.)

Termíny svozu odpadu v roce 2021
vždy v pátek
leden
8, 15, 22, 29
červenec
2, 9, 16, 23, 30
únor
5, 12, 19, 26
srpen
6, 13, 20, 27
březen
5, 12, 19, 26
září
10, 24
duben
9, 23
říjen
1, 8, 15, 22, 29
květen
7, 21
listopad
5, 12, 19, 26
červen
4, 18
prosinec
3, 10, 17, 23, 31
Velkoobjemové kontejnery za starým OÚ v Meclově budou opět otevřeny
v pondělí 22. března 2021. Současně proběhne i sběr nebezpečného odpadu.
Bližší informace uvedeme v příštím čísle Meclovského zpravodaje.

ODPADOVÉ HOSPODAŘENÍ obce Meclov v roce 2020
NÁKLADY

VÝNOSY

Vývoz a uložení komunálního odpadu
Vývoz a uložení objemného odpadu
poplatek za uložení dle zákona o odpadech
Vývoz a uložení BIO odpadu
Likvidace ostatních odpadů
pneumatiky
barvy, lepidla, pryskyřice
Vývoz tříděného odpadu
papír
plast
sklo
kovy
CELKEM NÁKLADY
Poplatky občané
Poplatky za likvidaci odpadu firmy
EKO-KOM zpětný odběr
CELKEM VÝNOSY

DOPLATEK doplatek obec Meclov

546 380 Kč
140 783 Kč
175 410 Kč
21 389 Kč
19 166 Kč
25 066 Kč
126 391 Kč
363 665 Kč
45 000 Kč
6 624 Kč
1 469 874 Kč
672 959 Kč
26 085 Kč
166 634 Kč
865 678 Kč
604 196 Kč

Tříkrálová sbírka 2021
V dnešní nelehké době patří veliké poděkování dobrovolníkům, kterým není
lhostejný osud potřebných lidí, jakých je v našem okolí nemálo.
V prvé řadě dík patří Obci Meclov.
Jako každý rok paní starostka
Pavlína
Kaufnerová
ochotně
pomáhá
při
zapečeťování,
otevírání a počítání obsahů
kasiček.
A veliký dík patří Markétě
Rogovské, která už léta organizuje
Tříkrálové koledování.
Protože letošní rok je opravdu
výjimečný, kasičky měly být
umístěny na viditelných místech
pod dohledem. Tak se našla tři
stanoviště, která vyhovovala.
Pošta, Obecní úřad a vrátnice
Meclovské zemědělské a.s. Všichni
oslovení se zodpovědně o kasičky
starali.
Jelikož koledování bylo letos ochuzené o malé krále, měla Markéta nápad, dát
do každé schránky letáček s místem a dobou určenou k přispění do kasiček.
Bylo vybráno 5165 korun. Všem moc děkujeme!
Věříme, že se situace brzy vrátí do starých kolejí a budeme v povánočním
období zase po obcích potkávat Tři krále!!
Diecézní charita má celoročně otevřený účet, kam je možné formou DMS
přispívat.
Za sociálně-terapeutické dílny v Meclově Marta Volfíková
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