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Poplatek za odpady v r. 2013  

Dne 18. 12. 2012 Zastupitelstvo obce Seč schválilo novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o 
místních poplatcích, jejíž přijetí si vynutila novela zákona o místních poplatcích, která bude účinná 
od 1. 1. 2013.  Novelizace zákona přinesla především tyto zásadní změny - byl rozšířen okruh 
poplatníků (nově platí povinnost platit poplatek obci i pro cizince, kteří mají dlouhodobý pobyt 
v obci, a pro osoby, které bydlí v rodinných domech a bytech a nejsou v nich hlášeny k pobytu), 
dále došlo ke zvýšení horní hranice sazby poplatku až na 1000 Kč za poplatníka a byla zavedena 
společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku. Změna 
obecně závazné vyhlášky tak byla nevyhnutelná.  

Zastupitelstvo obce při stanovení sazby poplatku musí vycházet ze skutečných nákladů obce na 
sběr a svoz netříděného odpadu, což v Seči činí 635,50 Kč na poplatníka za rok (vycházíme-li 
z údajů roku 2011). Do této částky však nejsou započítány náklady obce na sběr a svoz tříděného 
odpadu, likvidace černých skládek, vývoz odpadkových košů z veřejného prostranství atp. I proto 
zákon stanoví obci možnost navýšit tuto částku o dalších 250 Kč, tedy v naší obci jsme mohli 
stanovit sazbu poplatku v celkové výši až 885,50 Kč za poplatníka. Taková částka by však byla 
pro naše občany příliš zatěžující a proto Zastupitelstvo obce Seč stanovilo sazbu poplatku ve výši 
650 Kč na jednoho poplatníka. I přesto bude obec doplácet ze svého rozpočtu v roce 2013 cca 
100 Kč na poplatníka a ještě se nám do cen promítne zvýšení DPH a ceny za pohonné hmoty.  

Uvedené rozhodnutí nám nedělalo žádnou radost a dlouho jsme jej se zastupiteli diskutovali, 
nicméně zvýšení poplatků neminulo ani obyvatele sousedních a jiných obcí. Dle našeho 
průzkumu je námi stanovená částka jednou z nižších – běžně dochází k navýšení sazby poplatku 
na 750 Kč a více. Počítali jsme rovněž s tím, že nově stanovenou sazbu bychom nechtěli zvyšovat 
v nejbližších letech. 

Od 1. 1. 2013 pak každý poplatník, který uhradí celou sazbu poplatku, dostane od obce 5 pytlů na 
sběr plastů zdarma. Na pytlový svoz plastů je rovněž možno používat vlastní pytle, podmínkou 
pouze je, aby pytle byly igelitové (plastové) a dostatečně pevné. Prodej dalších pytlů na plasty 
zůstane na obecním úřadě zachován za 5 Kč/ks.  

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. ledna a do 31. srpna roku 
2013. Do 31. 1. 2013 je rovněž splatný poplatek ze psa, který se pro rok 2013 nemění a zůstává v 
základní výši 60 Kč za psa. Dbejte prosím na včasné zaplacení Vašich poplatků, neboť obec nemá 
ze zákona možnost nedoplatky a jejich navýšení prominout! Řádně nezaplacené poplatky pak 
obec musí po poplatnících vymáhat. 

Poplatky je možné uhradit rovněž bezhotovostně na účet obce č. 0734103359/0800, do zprávy pro 
příjemce uveďte Vaše příjmení a číslo popisné. Pak stačí pouze vyzvednout známku na popelnici 
a pytle, což urychlí proces při vyřizování poplatku. 

Rozpočet obce Seč na r. 2013, vodné na r. 2013 

Zastupitelstvo obce rovněž schvalovalo rozpočet obce na rok 2013. Předpokládané příjmy i výdaje 
rozpočtu příštího roku činí 3,284 mil. Kč a rozpočet je tak schválen vyrovnaně. Obec Seč tak 
nevytváří opět žádné dluhy, což je dnes u veřejných rozpočtů vzácností.  

V rozpočtu obce je počítáno s větší výdajovou položkou – 550 tis. Kč na opravu vodárny a vodovodu. 
V letošním roce nebyl vyhlášen vhodný dotační titul, kde bychom mohli čerpat na opravu vodárny a 
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vodovodu, proto jsme ještě s těmito investicemi posečkali do r. 2013. Pokud by však ani v příštím roce 
nebyl vyhlášen vhodný dotační titul, musíme již investovat i vlastní prostředky, neboť některé opravy 
jsou již neodkladné. 

Rovněž došlo k navýšení vodného – z důvodu nárůstu DPH a cen energií o 80 hal. za 1m3. 
Zastupitelstvo však schválilo, že navýšení vodného se nepromítne do konečných cen občanů –
 nepodnikatelů. Vodné pro občany tak zůstane na výši roku 2012.  

Setecký ohňostroj 2013 

Na druhý společný setecký ohňostroj – Setecký ohňostroj 2013 – se povedlo od dobrovolných 
přispěvatelů z naší obce vybrat úžasných 19 tis. Kč. Jsme opravdu rádi, že se tato společná a 
dobrovolná akce ujala, a že se podařilo vybrat ještě o něco více, než před rokem. Obec Seč tak 
objednala ohňostroj za celkem 23 tis. Kč, takže  ohňostroj by měl být ještě o něco lepší než před 
rokem.  

Na Seteckém ohňostroji 2013 se podílejí kromě obce Seč tito dobrovolní přispěvatelé: Hrdinovi č.p. 
88, Karel Hajšman, Fialovi č.p. 32, Václav Švec, Daniel Hajšman, Fialovi č.p. 71, Chytrých č.p. 4, 
Fialovi č.p. 109, Janečkovi č.p. 95, Holubovi č. p. 59, Sedláčkovi č. p. 30, Parouzovi č. p. 103, 
Čejkovi č.p. 68, Vokurkovi č.p. 52,  Větrovcovi č. p. 67, Michal Heřman, Vlastimil Hozman, 
Keszeghovi č.p. 56, Sedláčkovi  č.p. 9 + Vaníkovi č.p. 99, Rudolf Malý, Šrámkovi č.p. 107, 
Kubáňovi č.p. 29, Martin Laštovka a Hvozdovičovi č. p. 80.   

Je opravdu velmi dobré, že se v naší malé obci najde tolik dobrovolníků, kteří jsou ochotni ze svého 
přispět na společný ohňostroj. Musím konstatovat, že toto obdivují i lidé z jiných obcí, kteří se chodí 
z povzdálí koukat na náš ohňostroj. Jak však bylo vidět před rokem takto spojené příspěvky se vyplatí 
mnohem více, oproti několika dělbuchům a prskavkám, které by si jinak každý pořídil samostatně. 
Všem přispěvatelům tak mockrát děkujeme! 

Setecký ohňostroj se uskuteční dne 1. 1. 2013 v 0 h 15 min. Již od 31. 12. 2012 od 23 h však bude 
možné se sejít na hřišti, ohřát se u ohně a popřát si šťastný nový rok. Tekuté občerstvení z vlastních 
zdrojů je vítáno – můžeme porovnat i kvalitu. Nejsou vítány pouze lihoviny z podivných likérek, které 
by zapříčinily, že už bychom ohňostroj neviděli, neboť stále může platit, že likérka Drak, vytře Ti 
zrak! 

Volba prezidenta ve dnech 11. – 12. ledna 2013 

Volba  prezidenta  se na území České republiky koná ve dvou dnech, kterými  jsou  pátek 11. 1. 2013  
a  sobota 12. 1. 2013. V první den volby prezidenta začíná hlasování  ve  14 hodin  a končí ve 
22 hodin.V druhý den volby prezidenta začíná hlasování v 8 hodin a končí ve 14 hodin. V naší obci je 
stanoven tradičně jeden volební okrsek, kde je možno hlasovat, a to v zasedací místnosti Obecního 
úřadu Seč, Seč 78.  

PF 2013 

Vážení spoluobčané, jménem celého Zastupitelstva obce Seč Vám přeji krásné a klidné prožití 
vánočních svátků a rovněž Vám přeji mnoho zdraví, štěstí do nového roku! To špatné ať se Vám 
vyhne obloukem! A děkuji Všem dobrovolníkům za spolupráci v uplynulém roce pro naši obec! 

 

 

 

Mgr. Daniel Hajšman 
starosta obce Seč 


