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Pronájem obecního hostince 

Obci Seč v letošním roce vypršela pětiletá smlouva se stávajícím nájemcem obecního hostince, tedy 
s paní Marií Milotovou, která provozuje obecní hostinec již 16 let. Vzhledem k tomu, že obec Seč je 
ze zákona povinna zveřejnit jakýkoliv pronájem obecních nemovitostí, který trvá déle jak 30 dní, 
schválilo Zastupitelstvo obce Seč na svém červnovém zasedání podmínky, za kterých mohou případní 
zájemci o pronájem obecního hostince podávat své nabídky.  

Zájemci mohli své nabídky podávat od počátku července do konce srpna 2011. Do uvedené lhůty 
podali nabídky celkem 3 zájemci – paní Marie Milotová ze Seče, pan David Košťál a paní Gabriela 
Šťastná z Komorna, pan Ing. Jaroslav Kratochvíl z Plzně, přičemž všichni uvedení zájemci nabídli 
stejně vysoké, minimálně požadované, nájemné ve výši 4 500 Kč za měsíc.     

Jelikož dobré fungování obecního hostince vytváří mnohdy takřka jediné místo, kde se lidé z obce 
mohou scházet a kde lze v obci pořádat společenské a kulturní akce, považujeme rozhodování o 
pronájmu obecního hostince za jedno z prioritních a důležitých, a to i vzhledem ke skutečnosti, že 
obec v nedávné minulosti vynaložila nemalé prostředky do oprav hostince.  

Protože se provoz obecního hostince dotýká všech občanů, kteří jej navštěvují nebo jej chtějí 
navštěvovat, a protože, jak bylo řečeno, obec Seč považuje provoz hostince za významný, dohodli 
jsme se na pracovní poradě členů Zastupitelstva obce Seč, že by nás zajímal také názor občanů naší 
obce na zájemce o nájem. Z tohoto důvodu jsme si dovolili uspořádat  malou anketu, prostřednictvím 
níž bychom zjistili i názor Vás – občanů, kteří máte zájem na fungování našeho hostince. 
Uspořádáním této ankety se v žádném případě nevzdáváme své odpovědnosti za rozhodování, která 
v každém případě zůstává na zastupitelstvu obce, pouze nás však zajímají Vaše preference na dva 
z přihlášených zájemců – na paní Marii Milotovou ze Seče a na pana Davida Košťála a paní Gabrielu 
Šťastnou z Komorna, kteří se ucházejí o místní hostinec společně. Výběr uvedených dvou zájemců 
k vyjádření veřejnosti vzešel z interního kola výběru dvou nejvhodnějších zájemců o hostinec v Seči.  
Nabídky všech uchazečů jsou zveřejněny na úřední desce a i na elektronické úřední desce 
(www.secublovic.cz). 

Účast v anketě je snadná. Postačí, když z tohoto vydání Seteckých novin odtrhnete na dolní části druhé 
strany útržek se jménem zájemce, o kterém se domníváte, že by měl být nájemcem našeho hostince. 
Útržek posléze vhoďte do poštovní schránky obce Seč (ve vstupních dveřích budovy obecního úřadu). 
Útržky můžete vhazovat do pátku 16. 9. 2011 do 17 hodin. Útržky jsou pojaté jako hlasování za 
domácnost, neboť naše noviny se doručují do domácnosti (distribuce pro jednotlivce by byla nákladná 
a složitá). Pokud by se k někomu naše noviny kvůli nějakému nedopatření nedostaly, je možné si je 
osobně vyzvednout na Obecním úřadě Seč v úterý 13. 9. 2011 od 17 do 19 hodin.  O novém nájemci 
pak bude rozhodováno na zasedání Zastupitelstva obce Seč v pátek 16. 9. 2011 od 19 hodin v přísálí 
místního hostince. Na zasedání zastupitelstva jste rovněž zváni a děkujeme Vám za Váš případný 
zájem! 

 

Dobrovolné práce a poděkování 

Ve čtvrtek 11. 8. 2011 od 17:00 probíhaly tzv. dobrovolné práce pořádné obcí na úpravě okolí nově 
opravených chodníků. Těchto prací se zúčastnilo přes 30 dobrovolníků z celé obce, což je velmi pěkné 
číslo!  Hojná účast nás velmi potěšila a  všem moc děkujeme! Díky Vám se pak lépe daří získat dotace 
na různé projekty v rámci obce a můžeme tak v obci něco nového udělat. Byl jsem velmi rád, že se 
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této dobrovolné akce zúčastnili i lidé z jiných částí obce, což svědčí o tom, že se nevytratil mezi lidmi 
smysl pro pomoc a solidaritu. 

Jak jsem uvedl v minulém vydání Seteckých novin, obec Seč si velmi váží každé dobrovolné práce, 
kterou pro ni občané vykonají, a proto jsou všichni účastníci dobrovolné brigády srdečně zváni na 
venkovní setkání, které se uskuteční v sobotu 1. 10. 2011 od 16 hodin na seteckém hřišti. Srdečně 
zváni jsou též občané, kteří se sice nezúčastnili, ale pomáhají obci nezištně jiným způsobem – 
například dobrovolně udržují obecní pozemek nebo pečují o obecní květenu nebo poskytli obci 
bezplatně služby či výpůjčku věcí apod.  Výčet by mohl být poměrně dlouhý a mohlo by se tak stát, že 
bych něco opomněl a proto obecně – zváni jsou všichni Ti, kteří pro obec vykonávají něco dobrovolně 
a zdarma! 

Uvedená venkovní akce bude probíhat ve spolupráci s SDH Seč a rovněž tedy z jejich strany budou 
zváni hosté. Můžete se tedy těšit na příjemné večerní posezení, na kterém bude zajištěn dostatek 
občerstvení. 

Kominické služby pro občany obce Seč 

Obec Seč zajistila prostřednictvím firmy Pavel Jiránek - Ekotop (www.ekotopj.webgarden.cz) 
hromadné provedení kontroly spalinových cest a čištění spalinových cest pro občany obce Seč. 

Dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů 
a spotřebičů paliv je povinnost provozovatele spotřebiče do výkonu 50 kw, který je napojený na 
spalinové cesty, zajistit kontrolu spalinových cest 1 x ročně. Čištění spalinových cest se pak dle 
uvedeného nařízení provádí 1x - 3x ročně dle druhu paliva spotřebiče (plynné 1x ročně, tuhá a kapalná 
paliva 3 x ročně) - čištění může následně provádět každý samostatně, kontrolu spalinových cest pak 
osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 

Hromadná kontrola a čištění spalinových cest bude v obci Seč probíhat v sobotu  1. 10. 2011 a v 
sobotu 8. 10. 2011. Cena za provedení kontroly a čištění jedné spalinové cesty (jeden komín) včetně 
vyhotovení kontrolní zprávy je zvýhodněna na částku 400 Kč (běžně/samostatně cca  500 - 600 Kč). 

Občané, kteří mají zájem o výše uvedené provedení kontroly a čištění spalinové cesty (komína), se 
mohou písemně přihlásit Obecnímu úřadu Seč do 27. 9. 2011. V přihlášce uveďte jméno, příjmení, 
číslo popisné, telefonní kontakt, počet spalinových cest (komínů) ke kontrole a datum, kdy chcete, aby 
u Vás kontrola byla realizována (zda 1. 10.  či 8. 10. 2011). Přihlášku je možno doručit i 
prostřednictvím e-mailu: secublovic@seznam.cz 

Cenu za provedení kontroly a čištění spalinové cesty bude každý občan hradit přímo na místě kontroly 
osobě z firmy Pavel Jiránek - Ekotop. 

 

 

 

Mgr. Daniel Hajšman 
starosta obce 
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  Zájemce o hostinec:     Zájemce o hostinec: 
  
  paní Marie Milotová ze Seče    pan David Košťál  
          a paní Gabriela Šťastná z Komorna 


