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V Kotvrdovicích slavnostně
otevřeli obecní byty
	 V	neděli	23.	května	se	konalo	slav-
nostní	otevření	obecních	bytů	v	Kotvr-
dovicích.	 Starosta	 Jindřich	 Kocour		
pozval	senátorku	Jaromíru	Vítkovou,	

poslance	Stanislava	Juránka	a	náměst-
ka	 hejtmana	 JMK	 Jana	 Zámečníka.	
Všichni	 společně	 v	 neděli	 odpoledne	
přestřihli	 symbolicky	 pásku	 a	 nové	

dotaci	 z	 Ministerstva	 financí	 ČR,“	
sdělil	Jindřich	Kocour,	starosta	obce	
Kotvrdovice.				Text: Barbora Palánová

Foto: archiv obec Kotvrdovice

byty	 mohou	 sloužit.	
„25.	 července	 loňské-	
ho	roku	 jsme	poklepa-	
li	 stavební	 kámen	 na	
stavbu	 obecních	 bytů.	
V	 prosinci	 téhož	 roku	
jsme	 stavbu	 úspěšně	
dokončili.	V	neděli	23.	
května	jsme	ji	slavnost-
ně	 uvedli	 do	 provo-	
zu.	Jedná	se	o	dva	byty	
s	tržným	nájemným,	na	
které	jsme	získali	90%	

Senátorka Jaromíra Vítková se starostou 
obce Jindřichem KocouremSlavnostní přestřižení pásky

Poslanec Stanislav Juránek se sta-
rostou obce Jindřichem Kocourem

PALIVOVÉ DŘEVO
– Buk, dub, jasan, olše, smrk, bříza
– Dřevo připravíme přesně dle vašich požadavků
– Zvolíte si délku, hrubost polen, druh dřeva a dobu dodání
– Palivo vyrábíme již 15 let, ručíme vám za kvalitu
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NOVÁ DACIA

SANDERO

JIŽ OD

99 Kč/den
s Dacia Finance na 4 roky
Reprezentativní příklad Nové Sandero Essential TCe 90: cena vozu: 274 900 Kč vč. DPH, výše úvěru: 164 940 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 109 960 Kč, úroková sazba: 4,2 %, RPSN: 9,5 %, 
1.–47. měsíční splátka úvěru: 2 200 Kč, 48. splátka úvěru: 82 740 Kč, 1.–48. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 815 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení: 
225 260 Kč, délka úvěru: 48 měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. Celková měsíční splátka včetně pojištění 3 015 Kč. Součástí fi nancování je zdarma Garance Plus na 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane 
dříve). Dacia Finance znamená fi nancování poskytované společnosti RCI Financial Services, s. r. o. Smluvní záruka Dacia 3 roky / 100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními 
podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Modulární podélné střešní lišty jsou k dispozici pouze pro Nové Sandero Stepway. Nové Sandero: spotřeba 5,1–7,3 (l/100 km), emise CO2 
106–137 (g/km). Nové Sandero Stepway: spotřeba 5,6–7,7 (l/100 km), emise CO2 114–145 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních 
předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.


