Anketa bankomat
Povedlo se nám vyjednat pro obec Brniště službu, která v naší obci doposud
chyběla, a to bankomat. Zřízení této služby má své příznivce i odpůrce, proto
bychom rádi znali názor každého občana. Tyto názory pak rozhodnou, zda
podepíšeme smlouvu s daným poskytovatelem této služby.
Předtím než se rozhodnete, bychom vás rádi seznámili s podmínkami pro umístění
bankomatu:
• bankomat by byl od firmy Euronet Services spol. s r. o.;
• měsíční náklady pro obec by byly ve výši 15.125,-;
• poplatky za výběr by byly dle sazebníku banky, u které máte účet (od 0,- do 40,-);
• vybírat byste mohli s platební kartou od jakékoliv banky;
• bankomat by byl umístěn vedle vstupu do budovy obecního úřadu a přístupný 24 hodin denně.

Uvítal/a byste vybudování bankomatu v naší obci?
ANO

NE

Svou volbu prosím označte křížkem.
Vyplněný anketní list vhoďte prosím do šedé schránky na budově vedle vstupu do obecního úřadu.
Schránka bude označena nápisem anketa. Učinit takto můžete nejpozději do 9. 12. 2020 do 12 hodin.
Předem děkujeme za vyjádření vašeho názoru.

Anketa bankomat
Povedlo se nám vyjednat pro obec Brniště službu, která v naší obci doposud
chyběla, a to bankomat. Zřízení této služby má své příznivce i odpůrce, proto
bychom rádi znali názor každého občana. Tyto názory pak rozhodnou, zda
podepíšeme smlouvu s daným poskytovatelem této služby.
Předtím než se rozhodnete, bychom vás rádi seznámili s podmínkami pro umístění
bankomatu:
• bankomat by byl od firmy Euronet Services spol. s r. o.;
• měsíční náklady pro obec by byly ve výši 15.125,-;
• poplatky za výběr by byly dle sazebníku banky, u které máte účet (od 0,- do 40,-);
• vybírat byste mohli s platební kartou od jakékoliv banky;
• bankomat by byl umístěn vedle vstupu do budovy obecního úřadu a přístupný 24 hodin denně.

Uvítal/a byste vybudování bankomatu v naší obci?
ANO

NE

Svou volbu prosím označte křížkem.
Vyplněný anketní list vhoďte prosím do šedé schránky na budově vedle vstupu do obecního úřadu.
Schránka bude označena nápisem anketa. Učinit takto můžete nejpozději do 9. 12. 2020 do 12 hodin.
Předem děkujeme za vyjádření vašeho názoru.

