Obec Kotvrdovice
Obec Kotvrdovice, Kotvrdovice 198
679 07 Kotvrdovice
IČ: 00 63 73 27

INFORMACE PRO SENIORY OHLEDNĚ NÁKUPŮ
Žádáme všechny seniory, aby co nejvíce omezili pohyb na veřejnosti. Nejlepší možností je
zařídit si nákup potravin, léků a dalších nezbytných surovin prostřednictvím rodiny (děti,
vnoučata, případně sousedi).
Pro seniory naší obce, kteří nemají možnost zařídit si nákupy prostřednictvím rodiny, případně
sousedů, dá obec dohromady několik dobrovolníků, kteří těmto seniorům mohou nákupy
zajišťovat.
Tito dobrovolníci budou z řad jednotky požární ochrany obce Kotvrdovice, sboru dobrovolných
hasičů obce Kotvrdovice a z řad skautského oddílu Senetářov.

JAK SI OBJEDNAT NÁKUP? Od 17. 3. 2020 (úterý)
Pokud nemáte možnost zařídit si nákupy prostřednictvím svých blízkých či sousedů,
kontaktujte obecní úřad na

tel. 516 442 237 (PO-PÁ 08:00-12:00). Zde uveďte Vaše

jméno a číslo popisné Vašeho domu a co budete chtít koupit (např. 2 rohlíky, půl chleba, 1 l
mléka atd.).
Způsob platby bude zaveden tak, aby bylo co možná nejvíce zamezeno osobnímu kontaktu.
Při prvním nákupu dáte dobrovolníkovi např. 1000,- Kč. Za tyto peníze bude obec pro Vás
nakupovat zboží až do doby, než se tato částka vyčerpá. Jakmile se bude blížit částka k
vyčerpání, obec Vás telefonicky kontaktuje, abyste připravili další peníze, např. 500,- Kč a tak
to bude postupovat dále až do doby, do kdy budou tato opatření zapotřebí. Jakmile budou
všechna opatření ukončena, zbytek peněz se vám vrátí. Všechny účtenky si obec ponechá,
bude vedena evidence všech nákupů a po ukončení krizové situace Vám bude předloženo

vyúčtování a vrácení zbylých peněz.
Prozatím počítáme s datem do 24. 3. 2020 do 06:00 hod. (datum, do kdy vláda prozatím
omezila volný pohyb osob).
Dále Vás žádáme, abyste si objednávali nákupy např. na 2-3 dny dopředu, aby i tito
dobrovolníci měli co nejmenší kontakt s veřejností.
Žádáme vás, abyste neobjednávali přehnaně velké nákupy. Pokud to bude nezbytné,
dobrovolníci budou nakupovat každý den, kdy jsou otevřeny obchody v Kotvrdovicích (COOP,
VAFO).
Jindřich Kocour, starosta obce
V Kotvrdovicích dne 16. 3. 2020
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