REFERENCE
Mediální obraz projektů z roku 2013 je možné shlédnout také
prostřednictvím MEDIA BOOKU, kde jsou k dispozici odkazy na články
a reportáže k projektům Město pro občany ve spojitosti s jednotlivými
městy a obcemi. MEDIA BOOK otevřete kliknutím na obrázek vpravo.

MĚSTA A OBCE PRO OBČANY
Ověřený způsob snížení nákladů pro domácnosti
Cestou zajištění informovanosti pro občany se dalo v roce 2013 / 2014 více než 450 měst a obcí. Díky tomu více než 25
tisíc domácností už ušetřilo přes 230 milionů korun.

Zodpovědnost nese eCENTRE
Při komunikaci vždy uvádíme, že Městský obvod / Město / Obec informuje občany o možnosti snížit náklady. Samotnou
službu zajišťuje společnost eCENTRE, která nese také zodpovědnost za realizaci.

Transparentnost
Sdružené e-Aukce pro domácnosti, ale i pro firmy se realizují už od 3/2013 každý měsíc. Celý proces výběru dodavatele
probíhá on-line v e-Aukční síni eCENTRE, a tudíž transparentně. V aukcích eCENTRE pro domácnosti od roku 2013
uspěli a následně tedy zahájili dodávky do domácností tito dodavatelé:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pražská energetika, a.s. (PRE)
Yello energy
Centropol
Europe Easy Energy
Gas International
Vemex energie
Slovenský Plynárenský Priemysel A.s (SPP)
Right Power Energy
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o.

Spokojenost starostů
Mnozí starostové již v roce 2014 zorganizovali aukce pro domácnosti opakovaně, právě díky zájmu občanů a dobrým
zkušenostem s předchozími aukcemi i organizací ze strany eCENTRE. Další opakované aukce pod záštitou měst
a obcí jsou plánovány i v roce 2015.
V příloze uvádíme příklady měst a obcí, které informují své občany o možnosti zapojit se do sdružených e-aukcí
(tedy realizují komunikační kampaň MĚSTO / OBEC PRO OBČANY) již opakovaně.

PŘÍKLADY MĚST A OBCÍ,
které informují své občany o možnosti zapojit se do sdružených e-aukcí (tedy realizují komunikační kampaň
MĚSTO / OBEC PRO OBČANY) již opakovaně.

Mgr. Vladimír Kořen
Starosta města Říčany (13 tisíc obyvatel)
Říčany pro Vás
1. Sdružené aukce pro domácnosti – 3/2013
Další kolo sběru podkladů – 6,9/2013
Následně pravidelné sběry od občanů a nabídka dalších služeb
Příběh projektu: Konference Inovace v řízení obcí, 3.2.2015, 23 minuta: vystupující Mgr. Vladimír Kořen:
VIDEO REPORTÁŽ ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=KH_E6SH764A

Ing. Martin Malý
Starosta města Prachatice (11 tisíc obyvatel)
Město pro občany
realizováno v roce 2013
další realizace v 03/2015
Úspora domácností z Prachatic za rok 2013

Ing. Čeněk Jůzl
místostarosta města Havlíčkův Brod (23 tisíc obyvatel), e-mail: cjuzl@muhb.cz
Město pro občany
realizováno v roce 2013
od té doby pravidelné sběry od občanů v roce 2014-2015
Úspora domácností z Havlíčkova Brodu za rok 2013

Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy (17 tisíc obyvatel)
Město pro občany
realizováno v roce 2013 a 2014
Úspora domácností ze Svitav za rok 2013

„Při dnešních cenách energií a konkurenci dodavatelů by byla škoda nevyužít všech možností, které přispějí k tomu, aby
lidé platili méně," uvedl starosta Svitav.

Mgr. Herbert Pavera
starosta obce Bolatice (4,5 tisíce obyvatel)
Město pro občany
realizováno v roce 2013
realizace 02/2015 a dále průběžný sběr
Úspora domácností z Bolatic za rok 2013

Mgr. Pavel Pacal,
místostarosta města Třebíč (37 tis. obyvatel), e-mail: p.pacal@trebic.cz
Město pro občany
realizováno v roce 2013
průběžný sběr 2014-2015
Úspora domácností z města Třebíče za rok 2013

