Obec Čečelice

Věstník pro živnostníky, firmy
a nové zájemce o podnikání
č.1
Červen 2015

VÁŽENÍ,
tento nový občasník je prvním krokem k tomu, aby vznikla spolupráce obce s firmami,
živnostníky a novými zájemci o podnikání. Přínosná může být pro všechny strany.
Jestliže obec pozná potřeby firem a dokáže vytvářet lepší podmínky pro živnosti a podnikání,
bude to ku prospěchu nejen firem samotných, ale všech obyvatel formou širší nabídky
produktů, služeb a pracovních míst.
V tomto čísle se dočtete o prvních nabídkách podpory ze strany obce a možnostech využití
Evropských fondů k Vašemu podnikání.
Zveme Vás tedy k diskusi, spolupráci a vzájemné podpoře.
V Čečelicích dne 9.6.2015

……………………………………………………………
Josef Zeman
starosta obce

………….…..………………………………………..
Ing. Libor Kurzweil, Ph.D.
místostarosta obce
1

PODPORA OBCE ŽIVNOSTNÍKŮM, FIRMÁM A ZÁJEMCŮM O PODNIKÁNÍ
Pokud níže nenajdete nic z toho, co Vás skutečně zajímá a co k podnikání potřebujete,
ozvěte se. Řekněte, jak může obec pomoci, aby se Vaše podnikání v Čečelicích rozvíjelo,
vznikala nová pracovní místa, případně aby mohly vznikat podnikatelské subjekty zcela nové.
Jaké způsoby podpory napadly nás?
1. Obec je připravena podporovat místní služby a produkty jako první volbu pro obyvatele
Čečelic, aby obyvatelé preferovali Vás, místní dodavatele a peníze zůstávaly v obci
 Lze zavést katalog firem a jejich nabídek na webu obce. Souhlasíte se zařazením?
 Lze nabídnout reklamu na webu obce
 Na návsi či na hřišti může vzniknout nová inzertní tabule, výhradně pro místní firmy
a řemeslníky
 Lze využít obecní rozhlas
 Z Vaší strany nabídněte pro zákazníky z Čečelic výhodu slevou, lepší kvalitou, kratšími
termíny, nebo dle Vašeho uvážení.
2. I sama obec při hledání dodavatelů začne u kvalitních místních.
3. Je možné organizovat schůzky s Vámi a o tématech podnikání hovořit. Cílem je poznat
Vaše potřeby a nastartovat spolupráci mezi Vámi navzájem.
4. Obec může nabídnout základní poradenství při přípravě nových podnikatelských
záměrů, pomoc se zahájením podnikání.
5. Obec je připravena postavit se za kvalitní práci svých obyvatel. Například propagací
kvalitních produktů z Čečelic.
6. Po vzoru jiných obcí se podnikatelské subjekty mohou podílet na výstavbě nebo
na financování některých finančně náročnějších akcí (např. oprava památek, nová
cyklostezka). Obec Vás vyzdvihne na společenských akcích, na webu, reklamou
na daném místě.
7. Obec pro Vás může získávat informace o dotacích pro podnikání a tyto informace Vám
průběžně poskytovat
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PODPORA EU pro malé a střední podnikání (MSP)
Níže jsou uvedeny programy Asociace Malých a středních podniků a živnostníků,
www.amsp.cz. Zvažte zda jich nevyužít pro Vaše podnikání.
Malým podnikatelům nebo zájemcům o zahájení podnikáni radí jak se dopracovat k podpoře:
dotace, kontakty, poradenství
Program Young business

www.svou-cestou.cz

Podpora rozjezdu mladým podnikatelům nebo lidem uvažujícím o podnikání
 možnost vycestovat a získat praktické zkušenosti jak podnikatelské “řemeslo” dělat
v jedné ze zemí EU28 (+ dalších 10 zemích Evropy),
 mentoring a konzultace Vašeho podnikatelského záměru se zkušeným, úspěšným
SMEs podnikatelem ze zahraničí,
 kontakty na potenciálně zajímavé obchodní partnery,
 paušální příspěvek na pokrytí životních nákladů během zahraničního pobytu (530 –
1.100 EUR měsíčně dle cílové destinace) na období 1 – 6 měsíců.
 Soutěž o 300.000 Kč za podnikatelský nápad
Program Rodinný podnik

http://www.amsp.cz/projekt-rodinna-firma

Ve světě tvoří rodinné firmy 80 % HDP. V ČR je to z historických důvodů pouze 25 %, ale
tento podíl narůstá. Rodinné firmy jsou pro ekonomiku velmi cenné, jelikož snesou větší
tržní, právní či daňové otřesy. Chtějí přežit za každou cenu, vydržet v místě podnikání
a předat firmu nastupující generaci. 70 % jich však generační transformaci nepřežije.
Program zdarma nabízí
- Semináře a workshopy pro zakladatele a nástupníky
- Právní, majetkové a daňové otázky nástupnictví
- Psychologická hlediska předávání / přebírání firmy
- Zkušenosti ze zahraničí, osvědčené postupy
- Další řešení, pokud není nástupník (najatý manažer, prodej)
- Soutěž o 300.000 Kč
Program fandíme řemeslu http://www.amsp.cz/amsp-cr-zahajuje-projekt-fandime-remeslu
Kvalitní řemeslo je základem infrastruktury a vizitkou regionů. Podpora řemesel v ČR je však
v žalostném stavu. Toto se program snaží zlepšit.
Program zdarma nabízí
- informace pro řemeslníky (právní rádce, řízení pohledávek, propagace, kde hledat
zákazníky)
- Desatero ke švarcsystému pro řemeslníky a firmy
- Spolupráce s učilišti, osvěta mezi rodiči
- Soutěž o 300.000 Kč
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Program Podnikavá žena

www.podnikavazena.cz

Podporuje zeny, které se rozhodují podnikat. Přirozené vlastnosti zen jsou jako šité na míru
modernímu obchodu
Program zdarma nabízí
- Bezplatná registrace
- Seznamte se - Zapojte se - Vzdělávejte se
- Praktické rady, tipy a doporučení pro začínající podnikatelky
- Krok za krokem labyrintem právních, finančních a marketingových dovedností
Program Malý obchod

http://www.amsp.cz/projekt-maly-obchod

Jeho základem je masivní podpora malých obchodních jednotek, jejichž plocha nepřesahuje
150 m2 a které jsou podstatnou složkou základní vybavenosti obcí i malých měst.
Hlavní body programu:
- Zařazení obchodních jednotek do 150 m2 v obci do 500 obyvatel do režimu tzv. 80%
paušálů
- Poskytnutí 70 tis. Kč státního příspěvku na zahájení každé nové obchodní jednotky do
150 m2 s podmínkou alespoň jednoho roku fungování
- Příprava malých obchodů na režim elektronické evidence tržeb (pronájem terminálů,
výhodnější platební instrumenty, roční daňové prázdniny po implementaci EET)
- Vzdělávání vlastníků malých obchodů v oblastech finančního minima, organizace
zásob, cenotvorby a legislativní minimum
- Program certifikace malých obchodů – tzv. Poctivý obchodník
Program Enterprise Europe Network

www.een.cz

Možnost aktivně vložit svůj podnikatelský profil a nabídku / poptávek na obchodní
spolupráci.
V databázi nabídek a poptávek pro obchodní spolupráci je možné vyhledávat nové obchodní
partnery.
Program COSME

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/cosme/

Nabízí zdroje financování pro podnikání. Úvěrový nástroj – poskytne protizáruky a záruky
za půjčky pro malé a střední podnikatele až do výše 150 tis. EUR na 1 až 10 let
Místní akční skupiny

http://www.vyhlidky.eu/

Dotace menšího rozsahu je možné získat také v případě zapojení do místní akční skupiny.
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Seznam obecních organizací
Obecní organizace

Adresa

Web

email

tel.

Zaměstnanců

Čečelice - obecní úřad

Všetatská 41/1, Čečelice

www.cecelice.cz

oucecelice@mybox.cz

315 696 191
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Základní škola a Mateřská škola Čečelice

Školní 57, Čečelice

www.skolacecelice.cz

zs.cecelice@seznam.cz

315 696 422

Tělocvičná jednotka Sokol Čečelice

Byšická 3/4, Čečelice

www.cecelice.cz

oucecelice@mybox.cz

315 696 191

0

Sbor dobrovolných hasičů SDH Čečelice

Všetatská 41/1, Čečelice

www.cecelice.cz

oucecelice@mybox.cz

606 760 218

0

Obecní knihovna

Všetatská 41/1, Čečelice

www.cecelice.cz

oucecelice@mybox.cz

315 696 191

0

Římskokatolická farnost Čečelice

Školní 60/5, Čečelice

pater.leopold@tiscali.cz

315 694 428

Seznam podnikatelských subjektů
Firmy,
živnostníci
Akvaria Ante výrobna

Adresa

Web

email

Tel.

Byšická 61/6,
Čečelice

www.akvaria-ante.cz

info@akvaria-ante.cz

315 696 666

Elektroinstalačn
í práce, revize
Šolín Tomáš
Firemní štíty a
samolepicí
nápisy Vaclav
Kasáš
Hostinec
Sokolovna
Hostinec U
Vágnerů
Instalatérství
Ondráček &
Kurzweil
Jezero Čečelice

Školní 59/6,
Čečelice

tomas-solin@atlas.cz

739 037 676

v.kasas@volny.cz

608 714 215

Firemní štíty, orientační systémy budov, samolepicí
nápisy, dveřní štítky a psí známky.

315 698 890

Hostinská činnost, alkoholické a nealkoholické
nápoje, občerstvení
Hostinská činnost, alkoholické a nealkoholické
nápoje, občerstvení
Instalatérství, voda, odpad, topení

Kadeřnictví
Martina
Prejzová
Kovovýroba
Pavel Zelenka
Maso Vladimír
Goldšmíd

Všetatská
41/1,
Čečelice
U kapličky
83/4
Hřbitovní
226/14,
Čečelice
Byšická 6/1,
Čečelice

Nábytek a
starožitnictví
František Zeman
Opravy
stavebních
strojů David
KUBELKA
Ovoce - zelenina
ČEKO - Jiří
Mikšovský
Podlahářství
Tomáš Bartůněk

Potraviny Teung
Yu Van
Rybářské
potřeby Fishing
Star

Sádrokartony
Radek Palička …
Servis
plynových
spotřebičů Jiří
Černý
Stavební práce
Zdeněk Hain
Terra koruna
Truhlářství Jiří
Řenč

U
Drůbežárny
247, Čečelice

www.kasas.atlasweb.cz?

Byšická 3/4,
Čečelice
Všetatská 40, Čečelice
Mikov 205,
Čečelice

Zaměst
.

Výroba akvárií, terárií, obřích i atypických nádrží,
forem a osvětlení. Provádíme lisování plastů a
instalace akvarijních i terarijních kompletů.
Elektroinstalační práce, revize

315 696 240

topvod.webnode.cz

lubos.kurzweil@iex.cz

608 133 275

www.jezerocecelice.cz

info@jezerocecelice.cz

602 333 696

Info

315 696 241

Zázemí kempu nabízí občerstvení, možnost
ubytování v chatkách, stanech či kararanech.
Průzračná voda láká k rybaření, koupání i potápění.
Možnost plážových her, společenské akce, rybářské
závody.
Dámské a pánské kadeřnictví

723 950 655

Kovovýroba, zámečnické výrobky, rovnání Alu disků

www.maso-vg.cz

maso.Goldsmid@seznam.
cz

731 469 881

Prodej masa a masných výrobků. Výroba a prodej
uzenin.

www.2zf.wz.cz

fraz@centrum.cz

605 133 611

Výroba nábytku, bytových doplňků, Starožitnosti restaurování, opravy

Konětopská
261, Čečelice

david.kubelka@centrum.c
z

315 696 187

Výroba a opravy hydraulických válců, pístnic,
čerpadel a stavebních strojů. Soustružnické práce.

Družstevní ,
Čečelice

ceko.zelenina@klikni.cz

315 696 431

Velkoobchod ovocem a zeleninou. Nakládka a
zásobování. Zásobování gastro provozů.

bartunek.t@seznam.cz

603 861 215

Vinylové podlahy. Prodej a pokládka plovoucích
podlah, vinylových podlah, koberců, pvc, linolea,
marmolea i marmolea click, parket, exotických
dřevin, bambusu, dřevěných podlah a korku.
Provádíme …
Potraviny a smíšené zboží

Konětopská
266/40,
Čečelice

Všetatská
95/3,
Čečelice
Všetatská
37/13,
Čečelice

www.podlahy-melnik.cz

0

www.fishingstar.cz

fishingstar@fishingstar.cz

315 621 870

Rybářské potřeby a vybavení, bivaky, svítilny,
dalekohledy, echoloty, signalizátory, bójky, háčky,
krmení, křesla, lehátka, stolky, navijáky, oblečení,
obuv, podběráky. Dále nabízíme saky, váhy, brýle, …

Konětopská 78/28, Čečelice

palicka72@seznam.cz

774 888 100

U Drůbežárny 254, Čečelice

cernycecelice@seznam.cz

315 698 836

Sádrokartony, půdní vestavby, příčky, izolace,
minerální podhledy, pergoly, plovoucí podlahy
Servis plynových spotřebičů. Opravy sporáků, topení
a karem.

U Drůbežárny 255, Čečelice
Dlážděná 26,
Čečelice
Hřbitovní ul.

www.terrakoruna.eu
www.atyp-nabytek.cz

terrakoruna@hotmail.co
m
info@atyp-nabytek.cz
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315 696 802

Stavební práce - drobné

315 696 766

Pěstování rostlin a prodej.

603 443 509

Výroba zakázkového nábytku především z
laminovaných dřevotřískových desek. Vestavěné
skříně, postele, kuch.linky, psací stoly, patra k spaní.

Truhlářství
Václav Hrůza
Truhlářství a
tesařství Jiří Šofr

Nouzov
160/28,
Čečelice
Nouzov 97,
Čečelice

www.truhlar-sofr.ic.cz/

733 198 389

Truhlářské a tesařské práce

jiri.sofr@seznam.cz

736 776 043

Výroba vestavených skříní na míru, zakázková výroba
nábytku, pokládka a renovace dřevěných,
laminátových podlah a parket, výroba dřevěných
oken, dřevěné vchodové a interiérové dveře,
celodřevěná schodiště a obklady schodišťových
stupňů, interiérová a balkonová zábradlí
Veterinární činnost preventivní a léčební. Očkování a
čipování. Vystavení pasu, poradenská činnost, RTG,
USG, chirurgie, odstranění zubního kamene,
vyšetření krve a moči a stanovení …
Zámečnické práce, malé stavební úpravy

Veterinární
ordinace SP Vet,
s.r.o.

Konětopská 50/19, Čečelice

zsvorenova@seznam.cz

775 042 074

Zámečnické a
stavební práce
Dalibor Saban
Zednické práce
Josef Kostroun

Nouzov
177/26,
Čečelice
U Kapličky
68/11,
Čečelice
Konětopská
175, Čečelice
Na Náměstí
487, Všetaty

saban.dalibor@seznam.cz

722 965 469

Zednické práce
Petr Ulbrich
Zemědělské
družstvo Dřísy,
provoz Čečelice
Zenith Pro s.r.o.,
Středisko 01
Čečelice

Železobetonové
jímky Ladislav
Holeček

732 601 487

Stavby a rekonstrukce budov, práce zednické,
obkladačské.

724 433 871

Stavby a rekonstrukce budov, práce zednické,
obkladačské.
Rostlinná zemědělská výroba

602 210 027

Všetatská
37/13,
Čečelice

www.zenithpro.cz

zenithpro@zenithpro.cz

315 696 188

Konětopská
253/29,
Čečelice

www.zelezobetonovejimky.
cz

HolecekL@email.cz

602 281 577
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Stavby, rekonstrukce, zemní práce, bourání a
demolice, výškové práce, slaboproud, silnoproud,
měření a regulace, strojní údržba, strojní výroba,
zámečnická výroba, svařování a dělení, opravy a
montáže, revize, aktivní bleskosvody
Prodej železobetonových jímek.

