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Stav obecní vodárny a vodné na rok 2012 

Obec Seč požádala provozovatele vodárny a vodovodu v Seči, kterým je společnost KANALIZACE A 
VODOVODY Starý Plzenec, a. s., aby se vyjádřil k celkovému technickém stavu vodárny a vodovodního řadu 
v Seči, tak abychom byli připraveni na případné nutné investice do těchto zařízení. Na základě našeho 
požadavku nám provozovatel připravil zprávu, ze které vyplývá, že v nejbližších 2 – 3 letech budeme muset 
vyměnit trubní vedení vody ve vodárně, vyměnit filtraci, vyměnit šoupata na vodovodním řadu a provést 
nejnutnější opravy stavební části vodárny (schody do místnosti na chemii, omítka). Ze zprávy dále vyplynulo, že 
v roce 2010 a 2011 se zvýšila ztrátovost pitné vody, přičemž provozovatel navrhuje provést kontroly u 
odběratelů, zda nedochází k černým odběrům. Je tedy možné, že k těmto kontrolám u odběratelů bude muset 
v následujícím roce dojít, pokud budou vyloučeny jiné úniky vody. 

V souvislosti s touto zprávou nám provozovatel rovněž předložil kalkulaci vodného na rok 2012. Kalkulace 
předpokládá zdražení vodného a to zejména z důvodu zvýšení zákonné sazby DPH a nárůstu cen za energie. 
Obec Seč se snaží dělat vše proto, aby cena vody v Seči nebyla příliš vysoká – po provozovateli nepožadujeme 
nájemné za vodárnu a část ceny za vodu obec dotuje. Jak je však výše uvedeno, tak nás však v nejbližších letech 
čekají výrazné investice do vodárny a vodovodu. Obec Seč si tak již nemůže dovolit dotovat cenu za spotřebu 
vody v takové výši jako dříve. V minulých letech se již podíl dotované vody ze strany obce výrazně ponížil a 
bude tomu tak i pro příští rok. Finanční prostředky, které tímto ušetříme pak můžeme použít na investice, díky 
kterým budeme moci vodovod a vodárnu udržovat v provozu a v dobrém technickém stavu.  

Vzhledem k uvedeným skutečnostem se Zastupitelstvo obce Seč rozhodlo na doporučení provozovatele zavést 
tzv. dvousložkové vodné - s pevnou a pohyblivou složkou. Pevnou složku bude platit každý, kdo je připojen na 
obecní vodovod bez ohledu na to, zda vodu z obecního vodovodu odebírá či nikoliv. Pevná složka pro rok 2012 
bude činit 250 Kč včetně DPH za vodoměr (za období celého roku). Pohyblivá složka je pak cena za odběr vody 
v m3 – pohyblivá složka je pro rok 2012 stanovena pro podnikatelské subjekty v plné výši nákladů 
(tzn. 40,78 Kč včetně DPH za 1m3 vody) a pro nepodnikatelské subjekty (domácnosti) je stanovena na 38 Kč 
včetně DPH za 1m3 vody, obec tedy dotuje 2,78 Kč za 1m3 vody pro domácnosti. Přestože řada zastupitelů je 
napojena na obecní vodovod a obecní vodu neodebírá, tak se domníváme že dvousložkové vodné je správnější 
varianta, neboť i u přípojek, kde nedochází k odběru vody, se musí měnit vodoměry a provádět další údržba tak, 
aby vše bylo funkční. Navíc nemovitost je i přípojkou zhodnocena. Podrobná kalkulace vodného na rok 2012 je 
umístěna na úřední desce. 

Splatnost místních poplatků za odpady a za psy 

Na dveře již klepe nový rok, a tak Vám připomínáme povinnost všech občanů obce zaplatit místní stanovené 
poplatky. Do konce ledna je povinnost 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 a 
za každého dalšího psa pak 60 Kč.  

Přestože by nám novela zákona o místních poplatcích měla od 1. 1. 2012 umožnit výrazně zvýšit poplatek za 
odpady, obec Seč pro příští rok k tomuto zvýšení nepřistoupila a to proto, že si uvědomujeme, že současné 
navyšování cen téměř všeho je pro občany značně zatěžující. Je však už nyní jasné, že od roku 2013 budeme 
nuceni k nějaké úpravě poplatku přistoupit, případně i upravit samotný systém nakládání s odpadem. Důvodem 
je, že za současného stavu zhruba 40 - 50 % nákladů na likvidaci odpadů je hrazeno přímo prostředky obce, 
přičemž výběr poplatků nám nepostačuje ani na krytí samotného svozu odpadů z popelnic. 

Obecní úřad Seč rovněž v příštím roce bude důsledně kontrolovat řádné zaplacení všech poplatků. 
Upozorňujeme, že v případě, kdy poplatník nezaplatí své poplatky řádně a včas, může obecní úřad nově využít 
institutu tzv. hromadného předpisného seznamu, kterým bude poplatek poplatníkům vyměřen. Hromadný 
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předpisný seznam je pro obecní úřad administrativně výhodný, protože se doručuje veřejnou vyhláškou po dobu 
minimálně 30-ti dní. Upozorňujeme, že jména těch, kteří svůj poplatek nezaplatí, tak budou zveřejněna. Dále 
odpadají problémy s doručováním úředních obsílek. Pokud ani poté poplatník svůj poplatek nezaplatí, je již 
možné bez dalšího přistoupit k samotnému exekučnímu vymáhání. Proto všechny poplatníky žádáme, aby své 
poplatky uhradili řádně, čímž se vyhneme nastíněným nepříjemnostem.   

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 27. 1. 2011 od 17 do 19 hodin. 

Rozpočet obce Seč na rok 2012 

Zastupitelstvo obce Seč na svém zasedání dne 18. 12. 2011 schválilo rozpočet obce Seč na rok 2012. I na 
obecním rozpočtu se promítla zhoršená celorepubliková hospodářská situace, kdy daňové příjmy nejsou v takové 
výši jako v minulých letech. Celkové příjmy rozpočtu pro příští rok činí 3 487,68 tis. Kč a celkové výdaje 
činí 3 587,68 tis. Kč. Rozpočet byl schválen jako deficitní s tím, že deficit (schodek) bude kryt z přebytků 
hospodaření z minulých let. Přes pokles příjmů se i tak obec Seč může pochlubit tím, že se nezadlužuje, jako 
tomu u mnoha měst a obcí je. 

Budova bývalé fary 

Na počátku letošního roku jsme se dozvěděli, že Plzeňský kraj v rámci generální rekonstrukce areálu Správy a 
údržby silnic Plzeňského kraje plánuje demolici budovy bývalé fary, neboť nemá pro tuto budovu využití. Na 
místě po budově fary mělo vyrůst oplocení. Tento plán se nám jevil jako děsivý, protože buď by se nám otevřel 
pohled z návsi na areál SÚS s veškerou technikou, který by se v těsné blízkosti kostela „velmi vyjímal“, nebo 
bychom měli výhled na 5 – 7 metrovou zeď, která by mohla připomínat nápravné zařízení uprostřed vsi. 

Aby se nám podařilo budovu fary zachránit, tak zastupitelstvo obce na jaře tohoto roku rozhodlo o záměru tuto 
nemovitost nabýt a starostovi uložilo jednat o podmínkách převodu na obec. Podmínky se nám podařilo vyjednat 
velmi dobré, neboť Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 15. 12. 2011 rozhodlo o darování budovy a pozemku 
pod ní obci Seč. Zastupitelstvo obce Seč pak dne 18. 12. 2011 schválilo přijetí budovy a pozemku do vlastnictví 
obce. 

Pro budovu budeme nyní hledat vhodné využití, avšak nejprve musíme provést nezbytné zajištění tak, aby 
nedocházelo ke zhoršení jejího technického stavu. Pokud se v budoucnu povede dokončení rekonstrukce kostela, 
doufáme, že se nám časem podaří opravou fary vytvořit pěkné zákoutí přímo uprostřed vsi, a že se tak výrazně 
„pozvedne“ samotný střed obce. Domníváme se, že starost a odpovědnost, kterou jsme zároveň s tímto darem 
přijali, stojí za to, abychom takového cíle dosáhli.       

Setecký ohňostroj 2012 

Velmi jsme byli potěšeni tím, že jste projevili zájem podílet se na prvním společném seteckém ohňostroji. Díky 
všem přispěvatelům se můžeme těšit 1. 1. 2012 v 0 h 15 m na seteckém hřišti na pěkný ohňostroj za 20 tis. Kč. 
Celkem jsme na dobrovolných příspěvcích získali 18 tis. Kč, pouze zbylé 2 tis. Kč doplatí obec. Na společný 
ohňostroj dobrovolně přispěli: Blanka Hrdinová – Výkup kovového odpadu, Karel Hajšman, Václav Švec st., 
Daniel Hajšman, Libor Čejka, Ladislav Holub, Josef Fiala, Daniela Hajšmanová, Helena Chytrá, Sedláčkovi a 
Vaníkovi, Václav Fiala, Kateřina Sedláčková, Martin Laštovka, Marie Milotová, Dagmar Parouzová, Ivana 
Šrámková, Ivana Šnourová, Pavel Malý, Vít Pajer, Jiří Šilhánek, Marie Vokurková, Josef Kubáň a Josef 
Větrovec.  

Všem přispěvatelům velmi děkujeme a jsme rádi, že se v naší obci můžeme takto dohodnout a uspořádat 
vlastními silami ohňostroj na úrovni města Blovice či Spáleného Poříčí. 

Všichni občané jste pak srdečně zváni v uvedený čas na setecké hřiště, kde se můžeme těšit na ohňostroj, jaký 
zřejmě v naší obci ještě nebyl.   

PF 2012 

Závěrem posledních letošních Seteckých novin bych chtěl jménem celého Zastupitelstva obce Seč poděkovat 
Vám všem, kteří jste s obcí nějakým způsobem spolupracovali a něco pro ni udělali, neboť za to Vám patří 
právem uznání!   

Všem občanům obce Seč pak přejeme jen to nejlepší v novém roce 2012, zejména Vám přejeme co nejvíce 
zdraví, štěstí a ať se Vám podaří vše, co si přejete!  

 

 

Mgr. Daniel Hajšman 
starosta obce 


