Obec Kunějovice
Oznámení občanrim -

podle

Za tupitelstvo obce Kuuějovice oznamuje

39 zákona č. l28l200a Sb. o obcích
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39 ztikona č. 128/2000 sb. o
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Zptlsob q,tápění: kamna ve stavbě ( v mistnosti )
Počet vchodri: 1
Bezplatné a dočasnéužívání
P jčitel se zaváže hradit ná,ldady za dodávku elektlické eneígie (pokud dojde k v raznému nav šeníí!á,klad za dodávku elektrické enetgie, lryptijčitel se
zaváže uhradit rczdíl, o kter náklady za dodávku elektrické energie pfur š{ náklady za dodtávku elekhické energie pŤed sjednánim smlouvy o v prijčce ),
vyp jěitel e zaváže vytópět \Tp jěenou mistnost pouze kamny na fulr,í paliva, bmdit rxáklady za ponájem mobibího sociálního za ízeni a náklady
za svoz komunáního odpadu.
ZÁjemce p eÁIožízérĚr užívánívlprijčené místrrosti.

P ihlrišky se p edávají písemně v uzay
do 1. l1.2015.

ené obálce na adresu Obecní u ad Kunějovice, Kunějovice 28, nebo

Založeno na ri ední desce dne: 9. íjna 20lSilschváleno usnesením č. l54ll0/l5c), dne 9. l0. 20l5 / tičinnost od: 9. l0. 20l5
Jméno a podpis : Ludl:íkova/EluD-53/ I a/ l 5
Datum sejmutí z ednidesky:27. l0.20l5
Jméno a podpis oprallněné osoby:
Razítko orgánu potvrzující zve ejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu
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