Zpravodaj č. 2/2012, vydán dne: 3. února 2012

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Placení poplatků v roce 2012
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 3/2011)
- 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
Termín úhrady je do 30. dubna 2012.
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 2012.
Při nedodržení termínu splatnosti budou poplatky dle vyhlášky navýšeny až na
trojnásobek. Nezaplacené poplatky budou vymáhány (soudně případně exekucí)!

Pozvánky
Dne 18. 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“
Dne 18. února pořádá SDH Meclov MASOPUST. Sraz masek je v 10 hodin
v pohostinství, kde je také po skončení průvodu zajištěna zábava. Od 19 hodin zahraje Milan
Kaas.

ZŠ A MŠ MECLOV INFORMUJE
Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2012/2013 je 2. března 2012 od 14 do 16 hodin v budově mateřské školy. Zákonný zástupce
přinese sebou rodný list dítěte, průkazku zdravotní pojišťovny dítěte a svůj občanský průkaz.

Fotografie z hasičského bálu v Třebnicích ze znovuotevřeného kulturního
domu:
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