OBECNÍ ÚŘAD ROUDNÉ
Roudné, Roudenská 120, 370 07 České Budějovice
Vyřizuje: Zdeňka Halířová
Telefon: 386 466 614, 602 580 642
e-mail:
zdenka.roudne@volny.cz
V Roudném, dne 22.04.2015
Věc: Nabídka ekobriket.
Do konce měsíce května 2015 platí zvýhodněná nabídka firmy Ekopalivo Bohemia s.r.o.,
Větřní, dle následujících druhů a cen:
ekobrikety Extralong,
válcové kůrové noční
(paleta 1000 kg)
ekobrikety Energohard, válcové plné, tvrdé dřevo
(paleta 1000 kg)
ekobrikety Energo,
válcové plné, měkké dřevo
(paleta 1000 kg)
ekobrikety Ruf,
hranaté, tvrdé dřevo
(paleta 960 kg)
ekobrikety Ruf,
hranaté, měkké dřevo
(paleta 960 kg)
ekobrikety Brik,
osmihranné s dírou, tvrdé dřevo
(paleta 960 kg)
pelety Ö Norm,
zcela světlé, průměr 6 mm
(paleta 1050 kg)
pelety standard, DIN plus, průměr 8 mm
(paleta 1000 kg)

6 200,- Kč /1t
4 800,- Kč /1t
4 400,- Kč /1t
4 400,- Kč /1t
4 000,- Kč /1t
4 800,- Kč /1t
5 600,- Kč /1t
5 100,- Kč /1t

Žádáme zájemce, aby do 15.05.2015 objednávali písemně nebo e-mailem konkrétní druh
a množství ekobriket. Odběr je možný pouze po celých paletách.
Předpokládaný termín dovozu ekobriket do obce bude třetí nebo čtvrtý týden v měsíci
květnu t.r. Zájemcům bude upřesněn den a hodina. Prosíme o napsání telefonního čísla do
objednávky.
Doprava ekobriket do obce se uskuteční pouze pokud bude naplněn celý kamión, tj. 24
palet.
Z důvodu nedostatku palet na trhu je zavedena vratná záloha na každou paletu v částce
100,- Kč, která bude připočtena k ceně ekobriket. Palety je možno vrátit do 30.06.2015 do
prodejny Ekopalivo Bohemia s.r.o. v Českých Budějovicích a ve Větřní, nebo po dohodě na
sběrný dvůr v obci, odkud budou hromadně odvezeny. Při vrácení je nutno předložit doklad
od nákupu. Za neponičené palety bude záloha 100,- Kč vyplacena zpět.
Přeprava ekobriket po obci - naložení a složení palet, bude opětovně zajištěna
Zemědělským podnikem Malše, a.s., Roudné. Cena činí 100,- Kč za jednu paletu. Částka
bude hrazena s platbou za ekobrikety v kanceláři Obecního úřadu Roudné.

Gustav Had, v.r.
starosta obce
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