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Neprodejné
Obecní úřad, Bohatice 79, 470 02 Česká Lípa

Vážení občané,
dovolím si Vás informovat o zajímavé možnosti jak získat levnější
elektřinu k Vám domů. Zapojit se může každý občan, podnikatel,
obec, město apod.).
Akci zaštiťuje město Mimoň, které je na burzách o levnější elektřinu
a plyn zastoupeno již několik let a na spotřebě el. značně ušetřilo.
V současné době se pár společnosti zajišťující levnější elektřinu
a plyn hlásí, ovšem nepřesvědčily. Vždy jde o nějaký závazek
a … „háček“. Vedení obce se účastnilo prezentací a problematikou
trhu v rámci elektřiny se zabývalo.
Společnost MARANDIS, která zastupuje Mimoň a okolí,
má dlouholetou zkušenost, profesionální přístup, individuální servis
zájemcům a nesvazuje.

POZOR!!!
Pokud máte zájem, rozhodněte se do 15. 8.
Ještě nás do soutěžení o elektřinu přiberou!!
Kontaktní místa:
PODATELNA:
p. Holubová a p. Bohmová (doklady o el. sebou, žádost vyplníte
tam).
OBECNÍ ÚŘAD BOHATICE:
PO 12. 8. od 11:00 do 15:30
ÚT 13. 8. od 17:00 do 19:00
PO TERMÍNU 15. 8. UŽ MOŽNOST SOUTĚŽENÍ
O ÚSPORNĚJŠÍ ENERGII NENÍ

V případě zájmu vezměte s sebou:
-

Roční vyúčtování elektřiny (může být i předchozí rok)
Pokud jste u ČEZu není potřeba smlouva (u jiného
dodavatele ano!)
Způsob platby – … jak doposud platíte el. (složenkou, z účtu:
bude potřeba č. účtu, přes SIPO: číslo SIPA).

Informace ve formě dokumentů na kontaktních místech.
Dále se obracejte na: Bc. Jaroslavu Tomanovou, starostku obce
Kontakt: 731 466 804

ŽÁDOST O OPTIMALIZACI KOMODIT
- k vyplnění na kontaktních místech
- ke stažení na www.bohatice.cz – Bohatické novinky

E-AUKCE NA ENERGIE PRO OBČANY

ORGANIZÁTOR
Marandis s.r.o. - sídlo Bílovec, organizuje veřejné zakázky
pro veřejný sektor, realizuje e-aukce na dodávky energií
pro komerční podniky a od r. 2013 také pro domácnosti.
MĚSTO MIMOŇ
Není organizátor, bere záštitu nad touto akcí pro občany.
CÍL
Sdružit co největší počet domácností, pomocí elektronické aukce
vysoutěžit pro zúčastněné domácnosti co nejlepší ceny elektřiny
a zemního plynu a uspořit tak občanům náklady na energie.
PODMÍNKY ZAŘAZENÍ DO E-AUKCE
Přinést kopie současných smluv s dodavateli elektřiny a zemního
plynu a kopie posledního ročního vyúčtování, vyplnit žádost
o zařazení.
KOMODITY
Občané se mohou zúčastnit e-aukce na dodávky elektrické energie,
zemního plynu nebo obou komodit najednou.
GARANCE
V nových smlouvách nebudou občané platit žádné skryté poplatky,
aktivační poplatky, nebudou hrozit sankce či jiné pokuty.
Vysoutěžená cena bude dodavatelem garantována po celou dobu
trvání smlouvy - 24 měsíců.
Účast v e-aukci a následný přechod k novému dodavateli
je pro občany zdarma.

FIXACE
Pokud mají občané uzavřené smlouvy na dobu určitou, není možné
tuto smlouvu předčasně vypovědět, v opačném případě by hrozily
sankce ze strany současných dodavatelů. V případě fixované
smlouvy se lze k nově vysoutěženému dodavateli připojit,
ale až po uplynutí doby na kterou je současná smlouva sjednána.
HARMONOGRAM:
červenec, srpen - sběr dat
září - e-aukce
září-říjen - vyhodnocení a podpisy smluv s novými dodavateli.
leden-únor - připojení k novému dodavateli (na základě výpovědních
lhůt jednotlivých občanů)
VÝPOVĚDI
Občané nemusí podávat výpovědi. Po podpisu smlouvy
se o výpovědi a převody odběrných míst postará nový dodavatel.
NEZÁVAZNOST
Občan se zařazením do e-aukce nezavazuje podepsat novou smlouvu.
Rozhoduje se až na základě výsledku e-aukce a vyčíslení možné
úspory.

ČASTÉ DOTAZY:
Co je aukce, jak to bude probíhat?
Občan jako samostatná domácnost nemá silnou vyjednávací pozici
při jednání s dodavateli energií. Pokud se ovšem spojí např.
500 domácností a společně budou poptávat levnější ceny energií,
bude jejich pozice silnější. Cílem je nashromáždit co největší počet
domácností a v e-aukci vysoutěžit co nejnižší ceny elektrické energie
a zemního plynu.
Organizátor po sběru dat vyhlásí výběrové řízení a vyzve dodavatele
energií k podání cenových nabídek. Tyto nabídky budou mít možnost
dodavatelé v e-aukci snižovat. Dodavatel, který nabídne nejnižší
ceny, bude vyhodnocen jako vítěz a občanům následně předloží
návrhy smluv s cenami nabídnutými v e-aukci.
Soutěží se i poplatky za distribuci?
Nikoliv. Faktura za elektřinu a zemní plyn je rozdělena na dvě
složky. Distribuční část a obchodní část. Distribuce je platba
distributorovi za realizaci dodávky do odběrného místa a její výše
je dána Energetickým regulačním úřadem. Občan platí poplatky
distributorovi stále ve stejné výši ať je u jakéhokoliv dodavatele
energií. Distributor v oblasti severních Čech : ele - ČEZ, distributor
ZP - RWE.
V aukci se tedy soutěží silová elektřina , zemní plyn a stálé měsíční
poplatky. Ostatní platby nelze ovlivnit.
Jak je to s jističemi a dalšími technickými záležitostmi? Na koho
se budu obracet?
Veškeré technické záležitosti má ve své péči distibutor a ten zůstává
neměnný, tzn. ČEZ a RWE. Ti budou i nadále provádět veškeré
opravy, technické změny apod.

Budou mi chodit dvě faktury? Jedna od distributora a jedna
od obchodníka s energiemi?
Ne, bude chodit jedna faktura od obchodníka, kde bude započítána
i distribuční část. Tuto si následně obchodník přefakturuje
s distributorem.
Můžu přidat odběrné místo, které není v Mimoni či okolí?Mohu
se účastnit i když nejsem z Mimoně či okolí?
Samozřejmě, účast není nijak teritoriálně omezena.
Můžu podat žádost za babičku, tetu, souseda apod?
Ano. Žádost je ovšem vždy potřeba vyplnit jménem toho, na koho
je napsaná současná smlouva.
Na jak dlouhou dobu se uzavírá nová smlouva a co po uplynutí
této doby?
24 měsíců, poté má občan 3 možnosti:
1. opět se připojit do aukce, 2. najde si nového dodavatele, 3. zůstane
u vysoutěženého dodavatele i nadále
Nemůžu dohledat smlouvy s dodavateli, neboť jsem dlouhodobě
u ČEZu a RWE. Je to překážka k zařazení do e-aukce?
Pokud má občan dlouhodobé smlouvy s ČEZem na el. energii
a s RWE na zemní plyn a neuzavíral v poslední době žádné dodatky
smluv na fixaci ceny, nemusí smlouvy dokládat.

Dění v obci
V obci probíhají úpravy terénu, vyspravování místních komunikací
a příkopů.
Projekty volnočasových aktivit a rozvoj zelených ploch v obci
pokračují.
Rozpracován je (formou dokumentace a povolení) přechod pod
úřadem.
Pokračuje se v jednání o napojení obce na turistické stezky okolních
měst a obcí.
Úřad pracuje ve správních záležitostech zdárně.
Vedení obce v rámci možností zastupuje obec i na venek.

Těžba štěrkopísku
Obec Pertoltice pod Ralskem projednává možnost těžit štěrkopísek
v jejich lokalitě, která je v blízkosti naší hranice. S těžbou souhlasí.
Pokud máte zájem zapojit se „proti těžbě“, sledujte zastupitelstva
v obci Pertoltice pod Ralskem (nejlépe osobně), mějte připomínky.
Někteří představitelé obce jsou v této problematice aktivní,
ale to nestačí. Potřebuje Vaší pomoc (aktivitu) sledovat vývoj
událostí.

Kultura
Na 17. 8. chystáme v Pískovně rockově-punkový „REJ“.
Občerstvení s „Bulldogem“.
Začátek akce v 17:00.
Kdo má rád řízné pivo a ostřejší hudbu, budete na správném místě.

Na závěr Vám přeji, abyste si přes léto odpočinuli,
odreagovali se a načerpali energii na dalšího období.
Za obec Bc. Jaroslava Tomanová, starostka

Sledujte internetové stránky obce
www.bohatice.cz

Podněty a připomínky v rámci rozvoje obce
vhazujte do schránky na OÚ.

