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Nabídka stručné prezentace soukromě podnikatelské činnosti

na internetových stránkách obce Bohuňov 

Obec Bohuňov nabízí na svých oficiálních internetových stránkách www.bohunov.cz

možnost bezplatného zveřejnění stručné prezentace soukromého podnikání, přičemž 

nabídka je určena pro všechny podnikatelské subjekty (které mají nějakou přímou 

souvislost s vesnicemi Bohuňov či Janovičky) uvedené v tomto přehledu:

                            – akciová společnost (a. s.)

                            – společnost s ručením omezeným (spol. s r. o.)

                            – osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

                            – fyzická osoba podnikající na živnostenský list

                            – soukromě hospodařící rolník

Přímou souvislostí je chápáno splnění alespoň jedné z níže uvedených podmínek:

– podnikatelský subjekt má trvalý pobyt v obci (tj. je místním občanem)

– sídlo podnikatele či firmy se nachází v Bohuňově či v Janovičkách

– provozovna podnikatele nebo firmy se nachází v Bohuňově či v Janovičkách

– podnikatel či majitel firmy je rodákem z Bohuňova nebo z Janoviček, přestože 

    v současnosti zde již nemusí bydlet a nemusí zde mít trvalý pobyt

– oblast podnikatelské činnosti má z hlediska působnosti na území obce pro místní 

    obyvatele viditelný přínos (například poskytování konkrétní využívané služby)

Výhody naší nabídky:

– stručná přehledná internetová prezentace Vaší podnikatelské činnosti zdarma

  (www stránky obce Bohuňov jsou přístupné nonstop 24 hodin denně po celý rok)

– zveřejnění pouze Vámi poskytnutých údajů (není třeba vyplňovat všechny položky

   v níže přiloženém formuláři)

– bezplatné aktualizace případných budoucích změn, které budou po Vašem 

    oznámení takřka ihned (na stránkách obce Bohuňov) zaktualizovány

– možnost uvedení adresy Vaší vlastní internetové prezentace (pokud ji máte)

– tato nabídka je časově neomezená, nicméně čím dříve bude využita, tím lépe

     Údaje o Vaší podnikatelské činnosti (ke zveřejnění) předejte prosím buď osobně 

starostovi obce, nebo lze (pro jistotu vlastnoručně) vyplněný přiložený formulář             

ve zdigitalizované formě (skenováním či ofocením digitálním fotoaparátem) zaslat   

na e-mailovou adresu info@bohunov.cz (není samozřejmě vyloučena ani možnost 

případného zaslání klasicky poštou na adresu OÚ). Stejnými způsoby je pak možné 

(kdykoli v budoucnu) sdělit případné změny týkající se dříve poskytnutých údajů. 

Před zveřejněním prezentace Vám bude (pokud uvedete svoji e-mailovou adresu, 

která ale nemusí být zároveň vyplněna ve formuláři) zaslán náhled internetové 

stránky s poskytnutými údaji o Vašem podnikání; tento náhled bude samozřejmě 

možné (před definitivním umístěním na internet) ještě případně pozměnit či upravit 

(dle Vašeho přání). 

     Pro bližší představu, jak by mohla bezplatná prezentace Vašeho podnikání 

vypadat, uvádíme na následující straně 2 ukázky fiktivních podnikatelských subjektů, 

a dále (na poslední straně) je potom přiložen vlastní formulář k vyplnění.
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Názorné ukázky bezplatné prezentace
(pro příklad byly použity fiktivní smyšlené údaje)

Ukázka č. 1

                                Jméno PŘÍJMENÍ                                

Rostlinná a živočišná zemědělská výroba

                    Sídlo:  Obec čp. 91  *  599 09 Město 

                    Kontaktní údaje:  telefon: 566 778 899
                                       e-mail:  nazevemailu@poskytovatel.cz                                     

                    Obory činnosti:

                                — živočišná výroba (chov skotu)

                                — rostlinná výroba (pěstování obilnin a brambor)

                                — (drobný) prodej zemědělských produktů

Ukázka č.2

                                  ABDZ, a. s.                                   

Rostlinná a živočišná výroba, stavební práce, kovovýroba, autodoprava

                    Sídlo:  Obec čp. 91 *  599 09  Město                      
                    Provozovna:  Obec č. e. 59
                     
                    Kontaktní údaje:  telefon: 566 566 566
                                           mobil:   777 888 999
                                          e-mail:  abdz@abdz.cz
                                              www:  www.abdz.cz

                   Provozní doba:  pondělí–pátek: 6:00–14:00
                                       sobota:         6:30–11:00

                    Obory činnosti:

                          — živočišná výroba (chov skotu, prasat)

                          — rostlinná výroba (pěstování obilnin, kukuřice, ...)

                          — výroba a prodej krmných směsí (pro hospodářská zvířata)

                          — výroba a prodej minerálních hnojiv

                          — stavební práce (zednické práce, zateplení fasád, ...)

                          — kovovýroba 

                          — mechanizační práce se zemědělskou i stavební technikou

                          — autodoprava
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Formulář pro prezentaci podnikatelského subjektu na www.bohunov.cz

Nepožadujeme vyplnění všech položek, zveřejněny budou pouze ty údaje, které

poskytnete. Vyplněný formulář předejte prosím starostovi obce, případně jej

zašlete (ofocený v digitální podobě) na e-mailovou adresu info@bohunov.cz

Text v hranatých závorkách je pouze informativního charakteru, tj. v rámci

prezentace na internetových stránkách obce Bohuňov nebude zveřejněn.

V případě firemního názvu, z kterého není zřejmé jméno majitele,

lze (dle přání majitele) doplnit pod položku sídlo i položku majitel.

..............................................................................................................................

[Oficiální název podnikatelského subjektu]

                    ..............................................................................................................................

                    ..............................................................................................................................

[Stručná obecnější charakteristika podnikatelské činnosti]

               Sídlo: ..................................................................................................................
      

                        ..................................................................................................................

               Provozovna: ......................................................................................................

              Kontaktní údaje:   telefon: ............................................................................

                                       mobil:    ............................................................................

                                       e-mail: ............................................................................

                                       www:  ............................................................................

              Provozní doba: .................................................................................................

                                      .................................................................................................

               Obory činnosti: [Výrobní program, poskytované služby, apod.]

                                                ..................................................................................................

                                                ..................................................................................................

                                                ..................................................................................................

                                                ..................................................................................................

                                                ..................................................................................................

                                                ..................................................................................................

                                                ..................................................................................................

                                                ..................................................................................................

                                                ..................................................................................................
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