Zpravodaj č. 2/2014, vydán v Meclově dne: 31. ledna 2014

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Obec Meclov objednala u heraldika pana Kasíka návrhy znaku a vlajky obce Meclov. Před
definitivním výběrem zastupitelstvem obce mají možnost občané vidět tyto návrhy a
doprovodný text na webových stránkách obce (www.obecmeclov.cz), případně je stejný
materiál k náhledu na obecním úřadě v Meclově. Připomínky k těmto návrhům mohou
občané sdělit na obecním úřadě, případně starostovi obce.

Placení poplatků v roce 2014
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 1 a 2/2013, které najdete na el. úřední desce popř. v archivu
el. úřední desky)
- poplatek za odpady
450 Kč za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu
- poplatek za psa
60 Kč za každého psa, jehož majitel má TP v obci
90 Kč poplatek za každého dalšího psa, jehož majitel má TP v obci
Termín úhrady je do 30. dubna 2014.
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 2014.
Při nedodržení termínu splatnosti budou poplatky dle vyhlášky navýšeny až na
trojnásobek. Nezaplacené poplatky budou vymáhány (soudně, případně exekucí)!
RUŠÍ se poplatky ze vstupného a poplatky za stočné placené obecnímu úřadu v Meclově.

Stavební parcely
OÚ Meclov nabízí k prodeji stavební parcely v obytné zóně v Meclově ležící směrem na
Poběžovice. Pozemky jsou zasíťované elektřinou, plynem, vodovodem a kanalizací. Vše je
připravené ke stavbě rodinných domků. Další informace získají zájemci na Obecním úřadě
v Meclově.

Základní a mateřská škola Meclov informuje:
Zápis k povinné školní docházce dětí narozených 1. 9. 2007 - 31. 8. 2008 (popřípadě starších)
se koná v budově základní školy v I. třídě dne 6. února od 14 do 16 hodin. Sebou přineste:
rodný list dítěte a průkaz zdravotního pojištění dítěte.

MUDr. Plichta informuje
V úterý 18., ve čtvrtek 20., v úterý 25. a ve čtvrtek 27. února neordinuje v OZS Poběžovice
MUDr. Plichta, neboť zastupuje lékaře v Klenčí. Ve středu 19. a 26. února není ordinace
v Meclově.

POZVÁNKY
SDH Meclov pořádá HASIČSKÝ BÁL
Sbor dobrovolných hasičů MECLOV pořádá v pátek 14. února od 20 hodin Hasičský bál v sále
hotelu Hubertus v Poběžovicích. Svoz a rozvoz je zajištěn. K tanci a poslechu bude hrát
chodská dechová kapela Hájenka. Těšit se můžete na bohatou tombolu a dámskou volenku.
Srdečně zvou pořadatelé.
Občané, kteří chtějí přispět do tomboly, mohou ceny přinést do hasičské zbrojnice v Meclově
ve čtvrtek 13. února od 16 do 18 hodin a v pátek 14. února od 8 do 12 hodin.
Předprodej vstupenek proběhne v sobotu 1. února od 16 hodin v meclovské hospodě.
Plán svozu na Hasičský bál SDH Meclov 14. února v Poběžovicích
Třebnice
18:30
Mračnice
18:40
Březí
18:45
Horšovský Týn u kostela
18:50
Mašovice
18:55
Meclov u hospody
19:05
Poběžovice
19:10
Meclov u Obecního úřadu
19:30
Poběžovice
19:40
Čas odjezdu upřesníme v Poběžovicích (přibližně okolo 3 hodiny).

SDH Meclov srdečně zve
všechny děti, rodiče i prarodiče
na Dětský maškarní karneval
dne 15. března 2014 od 14 hodin
v meclovské hospůdce
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