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Vážení spoluobčané, 

zdravím vás všechny na přelomu února a března. Doufám, že jste do nového roku vykročili 
tou správnou nohou a držíte se navzdory zimnímu období ve zdraví. Trochu se musím 
omluvit za zpoždění s vydáním prvního letošního čísla Seteckých novin. Nejdřív jsem si 
myslela, že nebude ani o čem psát, všichni jsme zalezlí doma a přikládáme do kamen a pak 
mě pohltily povinnosti, kterými jsou na přelomu roku plně vytížené nejen firmy, ale i obce – 
inventury fyzické a dokladové, uzávěrka, odesílání všelijakých hlášení na různé instituce a 
úřady. Jsem ráda, že se konečně dostalo i na psaní novin a teď zjišťuji, co všechno vám 
potřebuji sdělit – a není toho málo. 

Pojďme se ještě v krátkosti ohlédnout za tím, co se událo: 

Ohňostroj 

V minulých letech jsme byli zvyklí vítat nový rok hned po půlnoci společným ohňostrojem. 
S ohledem na všechna opatření, která byla ke konci roku platná, jsme se rozhodli udělat 
z tradičního novoročního ohňostroje ohňostroj silvestrovský. A tak nad naše hřiště vyletěly 
rachejtle a petardy už 31.12. v 19:00. Určitě to bylo fajn zejména pro menší děti, které se 
podívané mohly účastnit. Chtěla bych touto cestou poděkovat vám všem, kteří jste na 
ohňostroj přispěli. Byli to: 

Bureš Jiří, Černý Zdeněk, Fiala Josef, Hajšman Daniel, Holub Ladislav, Hozman Milan, 
Hvozdovič Ivan, Chytrá Helena, Janeček Petr, Keslová Věra, Krejčířová Lenka, Laštovka 
Martin, Malý Pavel, Malý Rudolf , Mudrová Květa, Parouzová Markéta, Pelíšek Jaroslav, 
Šilhánková Miluše,  Šnour Jakub, Šrámková Jiřina, Švec Václav, Vokurka Luboš. 

Celkem se vybralo 14 100,-Kč. Ohňostroj letos vyšel na 25 000,-Kč.  

 

Zasedání zastupitelstva – 17.12.2020 

Na posledním zasedání roku 2020 zastupitelé schválili: 

1) Rozpočet obce Seč na rok 2021 
2) Střednědobý výhled obce Seč na roky 2022 – 2024 
3) Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled Mateřské školy v Seči 
4) Navýšení příspěvku na provoz Mateřské školy v Seči o 30.000,-Kč¨ 
5) Rozpočtové opatření č. 8/2020 
6) Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, kterou se mění OZV č. 1/2019 o poplatku za 

komunální odpad 
7) Vodné pro rok 2021 ve výši 50,-Kč/m3 a cenu pevné složky ve výši 352,-Kč, vše včetně DPH 
8) Realizaci projektu Mikroregionu Úslava s názvem „Kompostéry do domácností“ a zajištění 

financování projektu v rozpočtu obce. 
9)  Smlouvu s Diecézní charitou Plzeň na rok 2021 
10)  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. 
11)  Členství ve Sdružení místních samospráv ČR 
 
 
 
 

 
S e T e c k é  N o v i N y  

Únor 2021 
 

Obec Seč 
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Komentář k některým bodům jednání: 
Rozpočet obce 

Mezi významné položky rozpočtu na straně výdajů patří bezesporu plánovaná rekonstrukce vodárny a  
pořízení a připojení nového vrtu – plánované náklady jsou ve výši 3 291 426,-Kč. Obec Seč získala 
dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 2 303 998,-Kč, tj. 70% plánovaných výdajů. 

V roce 2021 by se mělo rovněž uskutečnit v rámci projektu „Optická páteř: Zdemyslice – Seč“ 
přivedení optického kabelu do obce v hodnotě 1 337 900,-Kč. Na tuto akci jsme obdrželi od 
Plzeňského kraje dotaci ve výši 1 204 110,-Kč z programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování 
metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2020. Díky tomu, že v naší obci sídlí SÚS PK, činí výše dotace 
90%. 4,7% přispěje společnost Radynet, která v naší obci spravuje internet, v současné době zavádí 
bezplatný internet v našich veřejných budovách a rovněž se podílí na přivedení optického vlákna. 
Zbylých 5,3 % zaplatí obec. Rádi tedy využíváme možnosti investovat do rozvoje moderních 
technologií budoucnosti.  

623 tisíc korun bude stát oprava cesty ke sv. Barboře, na kterou jsme dostali dotaci od Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR ve výši 407 517,-Kč. Oprava by měla být provedena na jaře. 

V rozpočtu se též počítá s částkou 430 tisíc, jako podílem obce na opravě fotbalového hřiště a 
doplnění a opravě dětského hřiště na stezce. Oprava povrchu fotbalového hřiště se však uskuteční 
pouze pod podmínkou získání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj a zároveň při vyřešení budoucí 
údržby hřiště tak, aby náklady na údržbu nebyly pro obec do budoucna zátěží.  

Poplatky za komunální odpad 

Bohužel, rok od roku se stále zvyšují poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Pro rok 2021 
došlo k markantnímu zdražení zejména tříděného materiálu a to hlavně plastu. Důvodem zdražení je 
změna zákona o odpadech, který zakazuje skládkování nerecyklovatelné složky plastu tzv. výmětu. 
Zatímco v roce 2020 stál návoz 1 tuny plastů na třídící linku 1500,-Kč, letos je to 2900,-Kč/t.  

V loňském roce vybrala obec Seč na poplatcích za odpady od občanů a majitelů rekreačních objektů 
celkem 244 015,-Kč. Náklady na svoz a likvidaci činily 378.566,-Kč. Za využití separovaného odpadu 
obdržela obec od společnosti Eko-kom a za kovový odpad od sběrny Blanky Hrdinové celkem 
52.485,-Kč. Obec tedy ze svého rozpočtu dotovala likvidaci odpadu částkou 82 066,-Kč. Proto jsme se 
rozhodli zvednout cenu známek o 50,-Kč. 

Kompostéry do domácností 

Mikroregion Úslava konečně uspěl v podání žádosti o dotaci na kompostéry do domácností. Na 
poslední stránce novin naleznete článek od manažerky mikroregionu paní Lenky Šrámkové k tomuto 
tématu. Jen dodávám, že kompostéry budou pouze plastové a obdrží je všichni, kdož si v roce 2018  
podali žádost, tedy i ti, kteří žádali o dřevěný kompostér. Předpokládáme, že by to mělo výrazně 
přispět ke snížení biologického odpadu likvidovaného obcí. 

Co nás čeká 

Zasedání zastupitelstva  

Ve středu 3.3. od 18:00 se uskuteční zasedání zastupitelstva na sále hospody. Na programu jednání 
budou tyto body: 

1) Schválení vybraného dodavatele na provedení vrtu na pitnou vodu v areálu úpravny vody 

2) Žádost Plzeňského kraje o příspěvek na dopravní obslužnost 

3) Žádost společnosti Storgé, z.s. o příspěvek na provoz psího útulku v Borovně 

4) Žádost Západočeského konzumního družstva o příspěvek na provoz prodejny COOP v Seči 

5) Dodatek k dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice 

Sčítání lidu 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.  
Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 
11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. 
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou 



www. secublovic.cz  e-mail: secublovic@seznam.cz 3 

a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, 
fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací 
komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 
840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím 
schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(pro nás - Blovice). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených 
hygienických požadavků. 
Veškeré informace ČSÚ zveřejní obecní úřad na svých internetových stránkách, úřední desce před 
úřadem, případně ve vývěsce u krámu nejpozději 14 dnů před rozhodným datem. 
 
Další záležitosti naší vesnice: 
 
Údržba veřejných prostranství 
 
Obec Seč hledá pracovníka do údržby veřejných prostranství a majetku obce.  
Práce je vhodná pro studenty starší 18ti let, fyzicky zdatné penzisty a další.  
Zájemci, hlaste se u starostky obce. 

 
Ukládání biologického odpadu 
 
Od letošního jara již nebudete moci vozit bylinný biologický odpad na dosavadní skládku. Tento 
odpad bude možno ukládat do kontejneru, který bude umístěn vpravo za vraty na oploceném obecním 
pozemku, kde ukládáme větve. Žádám tímto všechny, kteří budou kontejner využívat, aby dbali 
pokynů obsluhy skládky, aby zde ukládali pouze bylinné zbytky ze zahrad a ne kdejaký nepořádek, 
který se jim doma nehodí, jak tomu bylo na dosavadní skládce. I z důvodu velké nekázně těch, kteří 
skládku využívali, jsme nuceni řešit sběr biologického odpadu tímto způsobem. Skládka bude otevřená 
a přístupná pouze v určité dny a hodiny, které budou včas zveřejněny. Na bývalé skládce leží ještě 
poměrně dost materiálu, jedná se o poměrně pěkný kompost. Každý, kdo by měl o tuto zeminu zájem, 
může si ji tam odebrat.  
Opět cítím povinnost poprosit všechny zahrádkáře, aby neplýtvali živinami ze svých zahrádek tím, že 
veškerou posečenou trávu a shrabané listí vyvezou mimo svůj pozemek. Vracejte tyto živiny zpátky 
do vaší půdy v podobě zdravého kompostu. Pěkný uleželý kompost se dá na podzim rozházet třeba 
zpátky na trávník. Na jaře se vám travička opět zazelená, nebojte se. Věřím, že k hospodárnému 
zacházení s produkty vaší zahrady přispějí i ty dlouho očekávané kompostéry od Mikroregionu 
Úslava. 
 
 
Ptačí chřipka 
 
Jak jsem již dávala na vědomí rozhlasem a sms zprávami, vyskytla se na Bzí ptačí chřipka. Katastrální 
území obce Seč spadá do pásma tzv. dozoru. Státní veterinární správa vydala opatření k zamezení 
šíření této nakažlivé nemoci. Obce v pásmu dozoru mají za povinnost nahlásit komerční chovy 
drůbeže a umístit kontejner na uhynulé ptactvo a drůbež opatřený nápisem „VPŽP 2. kategorie - Není 
určeno ke krmení zvířat“. Takto označená černá popelnice stojí mezi kontejnery na odpad u mateřské 
školy. Prosím každého, kdo by se chystal uložit uhynulé ptactvo do této popelnice, aby mi zavolal, 
abych mohla nechat tento úhyn okamžitě odvézt asanační firmou.  
Prosím všechny chovatele drůbeže a ptactva, aby si všímali zdravotního stavu svých opeřenců. 
Opatření by měla trvat zhruba do poloviny března. 
 
Internet ve veřejných budovách- WiFi4EU 
 
V těchto dnech se instaluje bezdrátová wifi síť (Wifi4EU) na našich veřejných budovách (obecní úřad, 
hospoda, MŠ, klubovna (bývalý OÚ), fotbalové hřiště, hasičárna. Tato síť bude veřejně přístupná. 
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Kompostéry do domácností Mikroregionu Úslava 
 
Mikroregion Úslava se rozhodl na jaře loňského roku zažádat o podporu na nákup kompostérů pro 
obyvatele členských obcí. Tomuto rozhodnutí předcházela anketa mezi obcemi potažmo jejich 
obyvateli, kdo by měl o kompostér umístěný na vlastním pozemku zájem. 
Z této náročné přípravy vyplynul požadavek na celkem 1 600 kusů kompostérů o objemu 1 100 – 
1 200 litrů. Vedení mikroregionu se rozhodlo požádat o finanční podporu na nákup kompostérů do 
Operačního programu životní prostředí. Vzhledem k náročnosti administrativy bylo rozhodnuto, že 
kompletní žádost se všemi podklady zpracuje a podá Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, 
která tyto služby dlouhodobě zajišťuje pro města a obce Plzeňského kraje.  
Žádost byla ve stanoveném termínu podána a na konci loňského roku poskytovatelem podpory 
schválena. Jedná se o unikátní projekt, jehož administrace bude opravdu náročná. Zajistit distribuci 1 
600 kusů kompostérů a k tomu potřebné smlouvy a doklady bude logisticky velmi náročné. A ještě 
náročnější bude řádné vyúčtování projektu a jeho pětiletá udržitelnost dle pravidel poskytovatele 
podpory. 
Předpokládané celkové náklady projektu jsou ve výši 6 997 430 Kč, schválená výše podpory je 85 % 
uznatelných nákladů, což je 5 947 815 Kč. Tyto částky budou ještě před realizací upraveny na základě 
výběrového řízení na dodavatele kompostérů. Vzhledem k nákladům projektu bude vypsáno výběrové 
řízení otevřené, což představuje zase větší časovou i administrativní náročnost. 
Rádi bychom realizaci projektu dokončili tak, aby občané našich obcí, které se zapojily do projektu, 
mohli již na podzim letošního roku kompostéry využívat. Dle vyjádření p. Šlajsové z Regionální 
rozvojové agentury Plzeňského kraje bylo v Plzeňském kraji realizováno již mnoho (cca 24) projektů 
se zaměřením na nákup kompostérů, ale žádný nebyl takto rozsáhlý.  
Pro ilustraci uvádíme přehled obcí a požadovaných kompostérů. 
 

Obec 
počet 
obyvatel 

počet 
kompostérů Obec 

počet 
obyvatel 

počet 
kompostérů 

Blovice 4140 400 Střížovice 389 142 

Drahkov 129 51 Únětice 144 69 

Chlum 234 24 Vlčtejn 89 56 

Chocenice 585 209 Žákava 479 178 

Letiny 689 234 Ždírec 455 133 

Seč 306 104 Celkem 7639 1600 
 
Ing. Lenka Šrámková, manažerka Mikroregionu Úslava  
 
 
Závěr: 
 
Vážení spoluobčané, nechci psát o tom, jak se zhoršuje zdravotní situace v našem kraji, o tom slyšíte  
a čtete dnes a denně ve všech sdělovacích prostředcích. Chci poděkovat těm z vás, kteří záležitost 
nepodceňujete a chováte se ohleduplně ke svému okolí. I přes veškerou opatrnost však může nemoc 
přijít, nikdo nejsme 100% imunní. Pokud onemocní najednou celá rodina, nebo osamělý člověk, může 
být problém zajistit si třeba jen nezbytný nákup či obstarání léků.  Nebojte se požádat o pomoc i náš 
obecní úřad. Pokud to bude v našich silách, rádi vám pomůžeme.  
Přeji vám všem co nejpříjemnější konec zimy. 
 
Vaše starostka 
Helena Chytrá 
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