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•  Poskytnuté materiály Vám budou následně vráceny 
poštou ZPĚT.

Více informací a možnost přihlásit se najdete také na www.obecobcanum.cz.

ZAPojIT
sE MůžE
kAždý…

oBEC
Jste zástupcem obce a nejsou Vám 
lhostejné náklady na provoz obce 
a život jednotlivých občanů?

GARANT
V rámci projektu Obec Občanům 
je možné pomáhat jako místní garant, 
který zajišťuje informace pro občany 
a zároveň je odměněn za tuto osvětu.

oBČAN
Hlídáte si Vaše náklady, řešíte přepis, 
či máte problémy se stávajícím 
dodavatelem?

INsTITUCE
Vlastníte firmu, jste ředitelem 
příspěvkové organizace, provozujete 
obchod? I pro Vás je určen projekt 
Obec Občanům. 

Nyní máte jedinečnou možnost snížit Vaše 
náklady na vodu, elektřinu a plyn, a zároveň 
pomoci své obci v zavedení energetického 
managementu.

jAk sE ZAPojIT?

Co BUdETE 
PoTŘEBoVAT?
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VýdAjE
51.851kč/rok

VýdAjE
43.298kč/rok

NEINFoRMoVANý
oBČAN 

ZAPojENý 
oBČAN 

ÚsPoRA
-16%= 8.554kč kč/rok

Nachystejte si kompletní vyúčtovací fakturu 
za elektřinu a zemní plyn s uvedeným  
telefonickým a emailovým  
kontaktem na hlavičce faktury.

Vše sešijte dohromady či oskenujte 
a odevzdejte jedním z výše uvedených 
způsobů.

Připravte si smlouvu s aktuálním 
dodavatelem elektřiny a zemního plynu.

Do 7 dnů budete informování 
o možné úspoře a případné realizaci.


	Textové pole4: Obec Hradec se po úspěšné realizaci projektu Obec Občanům na Vysočině rozhodla umožnit občanům získat důvěryhodné informace, lepší cenové a smluvní podmínky pro dodávky elektřiny a zemního plynu , a proto pořádá obecní elektronickou aukci pro občany s cílem snížit náklady domácností obce. První kolo se koná od 10.11.2015 do 5.12.2015.
	Textové pole1: 1. ONLINE na www.obecobcanum.czVyužijte nové možnosti přihlásit se přes internet. Stačí vyplnit jednoduchý formulář, přiložit podklady a poté pouze odeslat odpovědní zásilku, kterou obdržíte do Vaší schránky.2. Na OÚ (Hradec 54) ve dnech: Po, St: 25.11, 30.11, 2.12.(vždy od 15 do 17 hodin).Bez čekání - objednejte se předem telefonicky na +420 737 609 098.3. Na podatelně OÚ, dle úřed. doby:Zapište se do nezávazné soupisky zájemců, doložte potřebné dokumenty a poté budete telefonicky kontaktováni.
	Textové pole2: www.hradec.obecobcanum.cz


