Zpravodaj č. 1/2013, vydán v Meclově dne: 4. ledna 2013

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Placení poplatků v roce 2013
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 vyhlášky 1/2012 najdete ji v archivu úřední desky)
- poplatek za odpady
400 Kč
za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu
- stočné
50 Kč
za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu
v obcích Březí, Mašovice, Mračnice, Třebnice
- 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 2013.
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
400 Kč
za budovu
- stočné
100 Kč
za budovu v obcích Březí, Mašovice, Mračnice,
Třebnice
Termín splatnosti je do 30. června 2013.
Při nedodržení termínu splatnosti budou poplatky dle vyhlášky navýšeny až na
trojnásobek. Nezaplacené poplatky budou vymáhány (soudně, případně exekucí)!

Informace o přerušení dodávky elektřiny Mašovice, Meclov,
Březí, Mračnice
Ve dnech 24. a 25. ledna od 7:30 do 15:30 nepůjde elektřina v obci Mašovice.
Ve dnech 28. a 29. ledna od 7:30 do 15:30 nepůjde elektřina v obci Meclov, mimo oblasti
za potokem směr Poběžovice a Srby, mimo Meclovskou zemědělskou, vodárna, K+B a okolí.
Ve dnech 28. a 29. ledna od 7:30 do 15:30 nepůjde elektřina v obcích Březí a Mračnice.

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2013
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

4., 11., 18., 25.
1., 8., 15., 22.
1., 8., 15., 22., 29.
5., 12., 19., 26.
10., 24.
7., 21.

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

5., 19.
2., 16., 30.
13., 27.
4., 11., 18., 25.
1., 8., 15., 22., 29.
6., 13., 20., 27.

Základní a mateřská škola Meclov informuje:
Zápis k povinné školní docházce dětí narozených 1. 9. 2006 - 31. 8. 2007 (popřípadě
starších) se koná v budově základní školy v I. třídě dne 7. února od 14 do 16 hodin. S sebou
přineste: rodný list dítěte a průkaz zdravotního pojištění dítěte.
SDH Třebnice pořádá v pátek 1. února od 20 hodin hasičský bál v Kulturním domě
v Třebnicích.
K tanci a poslechu zahraje skupina Dupalka. Bohatá tombola! Srdečně všechny zveme!
Svoz autobusem: 19,30 hod. Meclov zastávka
19,35 hod. Mašovice zastávka
19,40 hod. Březí zastávka
19,45 hod. Mračnice zastávka
19,50 hod. Němčice zastávka
Rozvoz po ukončení zábavy, cca ve 2 hodiny.
SDH Meclov Vás srdečně zve na hasičský bál, který se koná dne 8. února od 20 hodin
v sále hotelu Hubertus v Poběžovicích. K tanci a poslechu bude hrát kapela Hájenka.
Součástí bálu je bohatá tombola a dámská volenka.
Předprodej vstupenek bude 2. února od 16 hodin v pohostinství v Meclově.
Občané, kteří chtějí přispět do tomboly, mohou přinést ceny do zbrojnice ve čtvrtek
7. února od 16 do 18 hodin a v pátek 8. února od 8 do 12 hodin.
Svoz účastníků:
1. linka
Třebnice
18.30 hod.
Horšovský Týn u kostela 18.50 hod.
Mračnice
18.40 hod.
Mašovice
18.55 hod.
Březí
18.45 hod.
Meclov u pohostinství
19.05 hod.
2. linka
Meclov u OÚ 19.30 hod.
Čas odjezdu bude upřesněn na místě – přibližně ve 3 hodiny.
Dne 9. února pořádá SDH Třebnice MASOPUST. Sraz masek je ve 13 hodin v nové
klubovně SDH. Po skončení průvodu je zajištěna zábava v místní tělocvičně (bývalý kulturní
sál). Od 19 hodin zahraje kapela „4 hlavy“.
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