Zpravodaj č. 3/2019, vydán v Meclově dne 26. března 2019

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Informace z Rady obce Meclov
Obec podala žádost na Plzeňský kraj o dotace na prořez stromů v obcích, na
rekonstrukci sociálního zařízení ve škole a na zásahové vybavení SDH.
V březnu byla vyměněna okna v pohostinství v Meclově a stejná akce se
připravuje pro bytový dům v Třebnicích (čp. 52). V nejbližších dnech bude
rozšířena síť bezdrátového rozhlasu do Němčic. Stále probíhají jednání o
konkrétní podobě víceúčelového hřiště v Meclově. Doposud nebyla
předložena studie, která by vyhovovala všem požadavkům.
Dále se občané mohou na stránkách obce Meclov seznámit s návrhem
Zprávy o uplatňování územního plánu Meclov 2015-2019.
Obec se také připojila svojí prezentací k tvorbě knihy Domažlicko z nebe
2019.

Placení poplatků v roce 2019
Poplatky lze platit na obecním úřadě v Meclově v úředních hodinách
(hotově či kartou).
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 případně osvobození od poplatků (dle vyhlášek 3/2014 a
1/2017, které najdete na úřední desce a v archivu el. úřední desky)
- poplatek za odpady 450 Kč za každou osobu přihlášenou k trvalému
pobytu (TP)
- poplatek za psa 100 Kč, jehož majitel má TP v obci
Termín úhrady je do 30. dubna 2019.
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 450 Kč za budovu
Termín splatnosti je do 30. června 2019.
Nezaplacené poplatky budou navýšeny dle vyhlášky 1/2017

Zasedání obecního zastupitelstva
Ve středu 3. dubna 2019 se v pohostinství v Meclově od 18 hodin uskuteční
zasedání obecního zastupitelstva.

ZÁPIS k povinné školní docházce
na Základní škole a mateřské škole Meclov se koná v budově základní školy
3. dubna 2019 od 14 do 17 hodin.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
V úterý 16. dubna 2019 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
v úterý 16. dubna 2019:
- v Meclově za budovou bývalého OÚ,
- v Třebnicích u kulturního domu.
Udržujte pořádek kolem kontejnerů!

Vítání občánků
V sobotu 6. dubna 2019 se uskuteční v budově mateřské školy v Meclově
Vítání občánků. Pozvánky rodiče již obdrželi.

Maškarní karneval v Mračnicích
Dne 9. března 2019 se v Mračnicích konal tradiční dětský karneval. Jsme
moc rádi, že k nám chodí i „přespolní“ a pokaždé si akci moc chválí. Letos se
v mračnickém sále sešlo
27 dětí. Užily si soutěže,
dostaly občerstvení a vyhrály
nádherné ceny.
Děkujeme touto cestou všem
sponzorům, kteří nám na
maškarní přispěli. A sice firmě
Stanli, Jaromíru Zelenkovi,
manželům
Liškovým
a
Krubertovým a obci Meclov.
Za SDH Mračnice
Jana Hájková Svítivá

AKCE SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 6. DUBNA 2019.

ROZPIS jarní sezóny TJ ZD Meclov
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