
 
 

Vážení spoluobčané, 

při prvním vydání Seteckých novin v novém volebním období bych Vám rád ještě jednou všem 
poděkoval za Vaši účast v letošních volbách do zastupitelstva obce a za Vaše hlasy. Volební účast 
v naší obci činila téměř 71 %, což je oproti celorepublikovému průměru, který činil pouze 48,5 %, 
pěkný výsledek, který svědčí o tom, že Vám obec a její vývoj není lhostejný. 

Taktéž musím ještě jednou poděkovat  bývalému panu starostovi obce Seč panu Mgr. Josefu Kubáňovi 
za jeho osmileté působení ve funkci starosty obce Seč, které bylo zcela jistě pro obec velkým 
přínosem a doufám, že nám i nadále bude nápomocen v našem dalším působení. 

Nová obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21. 12. 2010 schválilo novou obecně závaznou 
vyhlášku č. 4/2010, o místních poplatcích, která je účinná od 1. 1. 2011.  Tato vyhláška byla přijata 
zejména z důvodu změny zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který s účinností od 1. 1. 2011 
částečně mění postup při vybírání poplatků. Z tohoto důvodu bylo nutné naši dosavadní úpravu 
„sladit“ s tímto novým zněním zákona.  

Poplatky zůstávají ve stejné výši jako dosud, pouze u poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel 
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, 
anebo poživatel sirotčího důchodu, se sazba poplatku snížila ze 40 Kč na 30 Kč, což je polovina běžné 
sazby. U poplatku za psa dále bylo nově zavedeno osvobození od poplatku pro osobu, která se na 
základě podnětu obce Seč ujala ztraceného či opuštěného psa, jenž se nacházel na území obce Seč. 
Touto novou vyhláškou se též nově ruší poplatek ze vstupného, neboť obec Seč chce podporovat 
společenskou činnost na území obce.  

Nově zákonná úprava neumožňuje obci prominout poplatek nebo jeho příslušenství z důvodu tvrdosti 
zákona. Je tedy nutné platit poplatky řádně a včas. Obec již nebude mít možnost tvrdost zákona 
zmírnit, i když důvody včasného nezaplacení budou omluvitelné.     

Prodej plynové vysokotlaké regulační stanice 

Obec Seč dosud vlastní plynovou vysokotlakou regulační stanici, kterou provozuje plynárenská 
společnost na základě nájemní smlouvy. Nájemní smlouva však pro obec není příliš výhodná. Tento 
stav trval zejména kvůli administrativním problémům, které bránily prodeji regulační stanice. Téměř 
po roce úsilí ze strany obce se tyto problémy podařilo vyřešit a zastupitelstvo obce schválilo prodej 
regulační stanice jedinému zájemci společnosti RWE GasNet, s. r. o. 

Prodej regulační stanice obci přinese cca 700 tis. Kč, které by měla mít obec k dispozici do měsíce 
března 2011. Výnos z prodeje bude použit zejména na spolufinancování dotovaných projektů obce, 
které budeme v nedaleké budoucnosti realizovat. 

Rozpočet obce Seč na rok 2011 

Zastupitelstvo obce též schválilo rozpočet obce na rok 2011, který je vzhledem k prodeji regulační 
stanice přebytkový. Celkové příjmy rozpočtu jsou 3 546,9 tis. Kč a celkové výdaje včetně financování 
jsou 3 283 tis. Kč. Vzhledem k současné situaci ve veřejných financích se však obec bude snažit 
hospodařit co nejšetrněji a věříme, že koncem roku 2011 budou celkové výdaje obce ještě nižší. 
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Dotace z Programu rozvoje venkova od Státního zemědělského intervenčního fondu 

Obec Seč, resp. pan starosta Mgr. Josef Kubáň, na jaře roku 2010 požádal o poskytnutí dotace na 
opravu místní komunikace ke mlýnu a na výstavbu nového chodníku, který povede z návsi (od 
Janečků) kolem transformátorové stanice až ke křižovatce u hasičské zbrojnice. Celkové náklady na 
tento projekt budou pro obec kolem 500 tis. Kč, poskytnutá dotace bude činit 337 tis. Kč. Jednou 
z podmínek vyplacení dotace je i malá spoluúčast obyvatel na tomto projektu při následné úpravě 
okolí.  

Poskytnutí dotace obci bylo schváleno a dne 22. 12. 2010 byla v Českých Budějovicích podepsána 
smlouva o poskytnutí dotace.  

Krbová kamna v setecké hospodě 

Společně s místostarostou obce Václavem Švecem jsem se dohodnul, že požádáme zastupitelstvo 
obce, aby odměny starostovi a místostarostovi odsouhlasilo až od 1. 1. 2011 místo od 12. 11. 2010, 
kdy se konalo ustavující zasedání nového zastupitelstva, s tím, že ušetřené prostředky obce za odměny 
se použijí na nákup krbových kamen pro seteckou hospodu.  

Zastupitelstvo obce náš záměr schválilo a nyní se již můžete v naší hospodě příjemně ohřát u krbových 
kamen, která jsou navíc napojena na systém ústředního vytápění, takže při mírnějších zimách je s nimi 
možné vytápět i přísálí naší hospody. Kdo již naši hospodu od doby instalace kamen navštívil, může 
potvrdit, že vytápění je velmi příjemné a i celkové klima v hostinci se zlepšilo, neboť kamna odtahují 
kouř z místnosti. 

Doufáme, že tato změna přispěje nejen k úspornějšímu a ekologickému vytápění hostince, ale hlavně 
k příjemnějšímu posezení. 

Splatnost místních poplatků a mimořádné úřední hodiny  

Upozorňujeme občany, že je nutné do konce ledna uhradit první splátku místního poplatku za sběr a 
svoz komunálního odpadu. Poplatek je též možné uhradit na celý rok, přičemž výše poplatku činí stále 
500 Kč na osobu na rok. 

Do konce měsíce ledna je též nutné zaplatit poplatek ze psů. Základní sazba poplatku zůstává stejná, 
tedy ve výši 60 Kč za psa za rok. Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel 
sirotčího důchodu, činí výše poplatku 30 Kč (což je o 10 Kč méně) a za každého dalšího psa 
pak 60 Kč.  

Z důvodu splatnosti výše uvedených poplatků jsme se rozhodli v měsíci lednu zavést mimořádné 
úřední hodiny obecního úřadu. Obecní úřad Seč tak bude mít mimořádně úřední hodiny v pátek 
28. 1. 2011 od 17 do 19 hodin a v pondělí 31. 1. 2011 od 17 do 19 hodin.  

Vzhledem ke změně zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ještě jednou upozorňuji na včasnou 
úhradu poplatků, obec již ze zákona nemůže poplatky ani jejich příslušenství promíjet! 

PF 2011 

Celé zastupitelstvo obce Seč Vám všem přeje hlavně hodně zdraví a štěstí do nového roku 2011! Ať se 
Vám všem v tomto roce daří a ať naše obec vzkvétá! 

 

Daniel Hajšman 
starosta obce 


