Zpravodaj č. 3/2014, vydán v Meclově dne: 28. února 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.

Informace o přerušení dodávky elektřiny Němčice
Dne 20. března od 7:30 do 12:30 nepůjde elektřina v celé obci Němčice.

Termíny svozu skla v první polovině roku 2014
26. března

23. dubna

14. května

Zasedání obecního zastupitelstva
Ve středu 5. března se od 18 hodin uskuteční zasedání obecního zastupitelstva v kulturním
domě v Třebnicích. Program najdete na stránkách obce Meclov - www.obecmeclov.cz.

Upozornění pro majitele psů
Žádáme majitele psů, aby při procházkách po obci nezanechávali po obci psí exkrementy na
veřejných prostranstvích (chodníky, trávníky apod.) Pro zachování čistoty a hygieny je nutné,
aby byly psí exkrementy vždy uklizené. Děkujeme.

Základní a mateřská škola Meclov informuje:
Termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2014/2015 je
6. března 2014 od 14 do 16 hodin v budově mateřské školy. Sebou přineste rodný list dítěte,
zdravotní průkaz pojištěnce a průkaz trvalého pobytu.

Maškarní bál v Mračnicích
Dne 22. února uspořádal SDH v Mračnicích již druhý maškarní bál pro dospělé. Účast letos
byla více než uspokojivá. V malém útulném sále se sešlo kolem 50 lidí z toho asi 30 masek.
V tombole byly připraveny salámy, uzená masa, klobásy či sýrové balíčky a víno. Hlavní cenou
byl pak jahodový dort.
Pořadatelé neopomenuli ani volbu nejkrásnější masky, kterou vyhráli Vodník a Žába. K tanci a
poslechu hrál Jožka Švach a všichni se velmi dobře bavili.

POZVÁNKY
SDH Meclov srdečně zve
všechny děti, rodiče i prarodiče
na Dětský maškarní karneval
dne 15. března od 14 hodin
v meclovské hospůdce
HRAJE: DJ Štěpán Pikali
Vstupné: dobrovolné
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