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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Placení poplatků v roce 2015
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 vyhlášek 2 a 3/2014, které najdete na el. úřední desce
popř. 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 2015.
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 2015.
Při nedodržení termínu splatnosti budou poplatky dle vyhlášky navýšeny na
trojnásobek. Nezaplacené poplatky budou vymáhány (soudně, případně
exekucí)!

Nabídka zaměstnání
Obec Meclov přijme pracovníka na sezónní práce (sekání, údržba zeleně,
veřejných prostranství). Podmínka řidičský průkaz skupiny B, technická
zdatnost. Více informací u starosty nebo místostarostky obce.

INFORMACE EMAILEM
Občané se mohou na stránkách obce zaregistrovat k odběru novinek
emailem (zasílány budou nové příspěvky na stránkách obce, nové
dokumenty na úřední desce apod.), případně lze registraci provést osobně
na obecním úřadě v Meclově.

VÝZVA – Výstava historických fotografií
Obec Meclov plánuje v rámci oslav 900 let od první písemné zmínky
uskutečnit výstavu historických fotografií. K tomuto účelu žádá občany, kteří
vlastní historické snímky týkající se Meclova (domy v Meclově, oslavy,
výročí, stavby, brigády, fotbalová utkání, poutě, školní fotografie apod.), zda
by své fotografie zapůjčili obci Meclov. Fotografie budou naskenované a
ihned vrácené majiteli.
Fotografie lze přinést přímo na obecní úřad v Meclově či naskenované zaslat
na adresu hatlman@obecmeclov.cz.
I jeden malý snímek může být unikátní a můžete jej mít pouze vy! Sdílejme
historii naší obce společně.

Meclovská zemědělská, a.s. informuje
Loňský rok byl pro naši společnost stejně jako pro celé české zemědělství
mimořádně příznivý. Z pohledu ekonomiky byl druhým nejúspěšnějším
rokem za celou existenci firmy. Z ročního obratu 260 mil. Kč byl vytvořen
zisk ve výši 30 milionů Kč před zdaněním. Hlavním důvodem tohoto
výsledku byla nadprůměrná úroda. Pro představu, z 840 ha pšenice ozimé
bylo dosaženo 6,5 tuny průměrného hektarového výnosu a ze 430 ha řepky
olejky pak 4,6 tuny z hektaru. Rovněž produkce objemných krmiv (siláž,
senáž) byla oproti jiným rokům nadprůměrná. Dalším důvodem byl růst
výkupní ceny mléka, hlavní komodity Meclovské zemědělské, a.s. Z našeho
chovu cca 1000 kusů dojnic při průměrné roční produkci 9700 litrů na kus
jsme utržili 91 mil. Kč, což bylo o 10 mil. více než v roce předchozím. Přesto
naše výkupní ceny za litr ve výši 9,70 Kč ostře kontrastují s cenami mléka a
mléčných výrobků v maloobchodě. Výroba a následný prodej cca 7600 MW
el. energie ročně z naší bioplynové stanice v Meclově vhodně doplňuje a
stabilizuje peněžní toky společnosti.
V loňském roce s ohledem na dosažené výsledky mohl být vyplacen rovněž
tzv. 13. a 14. plat našim zaměstnancům. V roce 2014 naše společnost
hospodařila na 3730 ha zemědělské půdy a zaměstnávala 110 pracovníků.
Vygenerovaný zisk bude využit zejména k nákupu investic tolik nutných pro
rozvoj každé firmy. Nezbývá nám než si přát, aby každý další rok byl alespoň
trochu podobný roku 2014.
Ing. Zdeněk Kutil, ekonom Meclovské zemědělské, a.s.
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Posilovna v Meclově
Spolek VESPOJENÍ díky podpoře dárců zřídil posilovnu. V Domově Meclov,
kde vzniká chráněné bydlení pro děti po odchodu z dětských domovů, je
jedna místnost vybavena jako posilovna. Slouží obyvatelům domu, využívají
ji klienti Domova sv. Vavřince a je po dohodě otevřená i pro veřejnost.
„Díky podpoře přátel a z vlastních zdrojů se nám podařilo jednu z místností
domu vybavit jako posilovnu. Jsme rádi, že už nyní slouží například jako
součást terapie a volnočasových aktivit klientů Domova sv. Vavřince. Věřím,
že i mezi Meclováky o ni bude zájem. Je fajn udržovat fyzickou kondici, při
rytí zahrádky pak tolik nebolí záda“, říká s úsměvem Jana Buriánková,
předsedkyně VESPOJENÍ.
V posilovně jsou v současnosti k dispozici 2 rotopedy, jedna posilovací věž,
jedna lavice, činky, rehabilitační balón, posilovač břišních a zádových svalů a
svalových partií na nohou a hýždích.
Posilovna se nachází na adrese Meclov 20. Návštěvní hodiny jsou po
domluvě na telefonním čísle: 777 684 565. Cena za hodinu je 45 Kč. Výtěžek
z těchto příspěvků bude použit na podporu provozních nákladů chráněného
bydlení v Domově Meclov.

V týdnu od 30. března do 3. dubna bude uzavřena pošta v Meclově. V pátek
10. a ve středu 15. dubna bude pošta otevřena pouze od 14 do 16 hodin.
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