Zpravodaj č. 3/2013, vydán v Meclově dne: 1. března 2013

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Dne 7. března bude uzavřen obecní úřad v Meclově.

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)!

ZŠ A MŠ MECLOV INFORMUJE
Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2012/2013 je 7. března 2013 od 14 do 16 hodin v budově mateřské školy. Zákonný zástupce
přinese sebou rodný list dítěte, průkazku zdravotní pojišťovny dítěte a svůj občanský průkaz.

POZVÁNKY
SDH Třebnice pořádá koncert skupiny KATAPULT
V sobotu 16. března 2013 od 20.00 hodin se v kulturním domě v Třebnicích uskuteční
koncert legendární skupiny KATAPULT – Rockovej ples v rámci koncertního turné 2013,
kdy Olda Říha slaví své osobní jubileum – 50 let hraju rock.
Speciální host tohoto koncertu bude oblíbený osobní DJ Katapultu Kačer.
Vstupné: 250,- Kč
Předprodej vstupenek:
klubovna SDH Třebnice (kulturní dům)
prodejna mobil.tel., Benešova 292, (u KB) Domažlice
Regionální informační centrum Horšovský Týn

Pozvánka na koncert
V neděli 24. března 2013 se koná od 17 hodin benefiční koncert
v kostele svatého Jiljí v Třebnicích.
Na programu: Giovanni Battista Pergolesi-Stabat Mater.
Účinkují:
Petra Popelková – sopran, Pavla Popelková – alt a komorní orchestr pod
vedením Jaroslava Lucáka
Vstupné je dobrovolné a bude použito na opravy kostela.
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