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Aktuálně realizované veřejné zakázky 

Jak jsme informovali v minulých vydáních Seteckých novin, tak v naší obci probíhají realizace dvou 
pro naši obec významných veřejných zakázek. O výběru dodavatele opravy střechy budovy bývalé 
fary jsme Vás podrobněji informovali v dubnu. Je však potřeba dodat, že po odkrytí střechy a půdy na 
faře, bylo zjištěno, že práce budou svým rozsahem daleko větší, než se původně přepokládalo. Bylo 
nezbytné oproti původnímu předpokladu vyměnit cca 2/3 původního krovu, vyspravit stropní trámy a 
vystavět úplně nový severozápadní štít. Oproti původním 495 tis. Kč včetně DPH tak bylo nutné 
navýšit cenu díla o cca 100 tis. Kč. Stále se však domníváme, že se jedná o velmi dobrou cenu, neboť 
druhá nabídka, které nepředpokládala takový rozsah prací, činila částku cca 755 tis. Kč. Oprava 
střechy je již v těchto dnech dokončena, a je zřejmé, že jejím dokončením „prokoukl“ i celý vzhled 
návsi. Aby budova vypadala ještě o něco lépe, rozhodli jsme se ji levně provizorně obílit tak, aby na 
nějaký čas nepůsobily zdi příliš sešle. 

Druhou významnější akcí je kompletní oprava omítky budovy mateřské školy. Na tuto veřejnou 
zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou 497 tis. Kč včetně DPH bylo vyhlášeno 
poptávkové řízení, přičemž bylo osloveno přímo sedm dodavatelů a výzva byla zveřejněna po dobu 
patnácti dnů na úřední desce obce Seč a na internetových stránkách www.epoptavka.cz a 
www.aaapoptavka.cz. Ve stanovené lhůtě bylo obci doručeno dvanáct nabídek. Byla hodnocena cena, 
délka záruční doby a termín zhotovení. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti 
STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. s cenou cca 438 tis. Kč včetně DPH a délkou záruky za 
provedené dílo 66 měsíců. Oprava omítky by měla být hotova dle uzavřené smlouvy do pouti, jinak 
jsme oprávněni účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den z prodlení.

Hospodaření obce Seč za rok 2011

Zastupitelstvo obce Seč na svém zasedání dne 26. 6. 2012 schvalovalo závěrečný účet obce Seč a 
hospodaření Mateřské školy Seč. Součástí tohoto bodu bylo i projednání zprávy o přezkumu 
hospodaření obce, který vyhotovil Krajský úřad Plzeňského kraje, přičemž v této zprávě bylo 
konstatováno, že nebyly zjištěny žádné vady a nedostatky v hospodaření obce. Obec Seč tedy řádně a 
v souladu se zákonem vede svoje hospodaření a své účetnictví. Za administrativní stránku hospodaření 
obce patří poděkování naší hlaví účetní paní Ing. Ivaně Šrámkové, neboť již nejméně dva roky po sobě 
nebyly zjištěny žádné vady a nedostatky ze strany kontrolujících orgánů.

Je rovněž nutno uvést, že obec Seč není zatížena žádnými dlouhodobými závazky (půjčkami či úvěry), 
kterými je v době poklesu daňových příjmů obcí zatížena většina měst a obcí v ČR. Na všechny větší 
projekty v obci jsme se pokoušeli a pokoušíme nalézt dotační prostředky, neboť jen tak můžeme 
udržet nezadluženost obce.

Pouťový nohejbal a pouťová zábava

Před poutí v sobotu 18. 8. 2012 se od 13 h uskuteční na seteckém fotbalovém hřišti 2. ročník 
Pouťového nohejbalového turnaje o putovní pohár místostarosty obce Seč. Kdo má chuť přijít si zahrát 
nebo se jen podívat, je vítán! Symbolické startovné 20 Kč za osobu.

Po nohejbalu se tradičně tentýž den od 20 h bude konat pouťová zábava v Setecké hospodě. K tanci a 
poslechu bude hrát Duo BB band. Všichni jste srdečně zváni!

Návštěva biskupa plzeňského Mons. Františka Radkovského v Seči

Letošní pouť očekáváme významnou návštěvu, neboť v neděli 19. 8. 2012 od 10 h bude v našem 
kostele slavena mše svatá za účasti pana biskupa plzeňského Mons. Františka Radkovského. 
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Pan biskup se zde poté zdrží na oběd v našem hostinci. Pro náš kostel to bude velká událost, proto jste 
všichni zváni o to více na letošní poutní mši do seteckého kostela. 

Změna nájemce obecního hostince

Po dlouhých šestnácti letech se rozhodla na vlastní žádost z osobních důvodů ukončit nájem obecního 
hostince paní Marie Milotová. Zastupitelstvo obce Seč žádost paní Milotové schválilo a nájem tak 
skončí dohodou k 30. 9. 2012. Paní Milotová byla pro obec dobrým nájemcem, neboť vždy řádně 
platila nájem a nebylo snad dne, že by naše hospoda byla úplně uzavřena. Nezbývá nic jiného, než ji 
za fungování obecní hospody po tak dlouhou dobu poděkovat!  

Obec Seč však musí hledat nového nájemce tak, aby od 1. 10. 2012 obecní hospoda i nadále 
fungovala. Z tohoto důvodu byl dne 27. 6. 2012 vyvěšen na úřední desce obce Seč záměr o pronájmu 
obecního hostince. Zájemci mohou své nabídky podávat nejpozději do 14. 8. 2012 do 18:00. 

Nové vybavení SDH Seč pro děti a mládež 

Společnými silami se nám s SDH Seč podařilo získat dotaci od Plzeňského kraje v rámci programu 
nestátních neziskových organizací ve výši 70 tis. Kč na vybavení pro děti a mládež věnující se 
hasičskému sportu a požární výchově. Za tuto částku by mělo SDH Seč pořídit nové dresy pro děti,
nové vybavení na cvičení požárních útoků dětí a zajištění dalších záležitostí souvisejících s práci 
s dětmi u SDH Seč. Za tuto finanční pomoc Plzeňskému kraji děkujeme a doufáme, že pomůže 
k dalšímu rozvoji práce s dětmi, která je u našeho SDH na velmi dobré úrovni.

Dobrovolná práce u školky

Již dříve jsme informovali o tom, že kompletní oprava omítky budovy mateřské školy je 
spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. V současné 
době je kvůli množství žadatelů a omezeným prostředkům velmi obtížné uspět se žádostí o poskytnutí 
dotace. Plusové body žadatel získá, když zajistí, že se na projetu budou nezištně podílet nějakou 
dobrovolnou prací občané. Domníváme se, že toto si obec Seč může ve své žádosti dovolit uvést, 
neboť se dobrovolné práce (brigády) v obci celkem vždy povedly, a to především díky Vám –
dobrovolníkům. 

Pro získání dotace na uvedenou opravu omítky školky je nutné uspořádat lehkou odpolední brigádu na 
úklid kolem školky. Sraz na tuto brigádu se uskuteční dne 11. 8. 2012 od 14 h před Mateřskou školou 
Seč. Opět jste zváni všichni dobrovolníci, kteří chcete pomoci obci! Děkujeme Vám za Váš čas!

Na podzim pak opět plánujeme uspořádat poděkování všem dobrovolníkům, kteří obci nějakým 
způsobem pomáhají. O podrobnostech budete včas informováni. 

Samolepky se znakem obce Seč

V souvislosti s udělením obecních symbolů obci Seč, jsme nechali pro obec Seč vyhotovit obecní 
vlajku, smaltovaný štít se znakem obce a nový nápis se znakem obce na budovu mateřské školy, který 
bude vyvěšen po dokončení nové omítky. Rovněž jsme pro reprezentaci obce nechali vyhotovit 
několik kusů kvalitních gelových samolepek se znakem obce Seč a s nápisem „OBEC SEČ“. Tyto 
samolepky je vhodné umístit například na automobil. Pokud máte o takovou samolepku zájem, je 
možné ji zakoupit v obecním hostinci nebo na Obecním úřadě Seč za 45 Kč - cenu nákladů na výrobu 
jednoho kusu malosériové výroby samolepek.

Přejeme Vám příjemný zbytek léta a vydařenou pouť!

Mgr. Daniel Hajšman
starosta obce Seč




