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Hospodaření obce Seč a MŠ za rok 2012
Zastupitelstvo obce Seč na svém zasedání dne 5. 4. 2012 schválilo závěrečný účet obce Seč a
hospodaření Mateřské školy Seč. V rámci tohoto bodu se projednávala i zpráva o přezkumu
hospodaření obce, která vzešla z provedeného přezkumu Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Zpráva opět k našemu potěšení konstatovala, že při přezkumu hospodaření obce Seč nebyly
zjištěny žádné vady či nedostatky. Za toto opět musím veřejně vyslovit poděkování naší
účetní Ing. Ivaně Šrámkové, neboť ona má lví podíl na správnosti administrativy související
s hospodařením obce.
Stejně jako v loňském roce, tak i letos můžeme konstatovat, že obec Seč není nijak zadlužena
a nemá žádné půjčky či úvěry. Naopak naše obec zachovává k dispozici určitou finanční
rezervu pro nepředvídané nebo havarijní situace a pro předfinancování akcí
spolufinancovaných různými dotacemi.
Oprava křížků
V naší obci máme celkem dva památné křížky (Boží muka). Jeden křížek je umístěn před
kostelem a jeden u plynové regulační stanice při bývalé silnici I/20. Oba dva křížky jsou ve
velmi špatném stavu, zejména jejich kamenná část. Zvětrání křížků je již v takové fázi, že se
dle vyjádření odborníka nevyplatí pouze oprava, ale bude nutné vyměnit celou kamennou část
křížků za novou. Pouhá oprava by prý vydržela pouze cca 5 let, po zhotovení nové kamenné
části však křížky mohou sloužit několik desetiletí jako doposud. Kompletní oprava obou
křížků by měla stát 77 tis. Kč, přičemž jsme podali žádost Plzeňskému kraji o poskytnutí
dotace ve výši 50 tis. Kč. Zatím nevíme, zda jsme s naší žádostí uspěli, nicméně i přesto
bychom opravu křížků rádi realizovali, křížky si to zaslouží. Kompletní opravu křížků bude
provádět kamenosochař p. Řezníček z Chválenic.
Oprava vodárny a vodovodního řadu
Již v loňském roce jsme na zasedáních zastupitelstva a v našich novinách informovali o tom,
že naše obec musí do budoucna počítat s nezbytnými výdaji na opravu vodárny a
vodovodního řadu. Po 23 letech služby je prostě nutné realizovat nějaké investice tak,
abychom našim občanům mohli zaručit stálé dodávky pitné vody. Loni se nám nepodařilo
najít vhodný dotační titul, který by nám v této věci pomohl s financováním oprav, a tak jsme
letos již museli požádat o dotaci v rámci programu Plzeňského kraje – Program stabilizace a
obnovy venkova. Požádali jsme o 300 tis. Kč, což je maximální možná výše, a žádáme na
výměnu nefunkčních šoupat na vodovodním řadu. Dle písemného sdělení provozovatele
vodárny a vodovodu jsou totiž nefunkční šoupata v celé obci a pokud by došlo k poruše na
vodovodním řadu, byla by bez dodávek vody z obecního řadu celá obec. Výměna šoupat na
nejdůležitějších uzlech vodovodního řadu by měla celkem přijít na cca 450 tis. Kč.
Na budově vodárny jsme již objednali výměnu oken a dveří. Při prohlídce vodárny v zimě
bylo zřetelné, k jakým dochází tepelným únikům - dveře netěsní a promrzají, okny protahuje a
v letních měsících je naopak nelze otvírat, aby se mohla větrat vysrážená vlhkost. Boční
vstupní dveře pak přijdou zazdít, neboť se vůbec nepoužívají. Celkově tato akce přijde obec
na cca 70 tis. Kč.
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Nabytí části hřiště do vlastnictví obce
Zhruba před dvěma lety zastupitelstvo obce schválilo záměr odkoupit pozemek p. č. 509,
kat. území Seč u Blovic. Jedná se o část hřiště, která není ve vlastnictví obce, ale ve
vlastnictví státu. Rok po podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
jsme byli kontaktováni s tím, že si tuto část hřiště musíme nejprve oficiálně vypůjčit a posléze
bude možný převod do vlastnictví obce. Vzhledem k tomu, že se jedná již o pozemek, který
slouží jako sportoviště, byl nám nakonec nabídnut jeho bezúplatný převod. Zastupitelstvo
obce Seč tento převod schválilo dne 5. 4. 2013. Vyřízení celé záležitosti tak trvalo poměrně
dlouho, ale na druhou stranu jsme rádi, že pozemek můžeme nabýt bezúplatně a že máme
vyřízený další majetkoprávní problém obce ve vztahu k užívaným pozemkům.
Svoz objemného odpadu a odkládání ořezaných větví
Ve dnech 3. a 4. května 2013 bude před budovou bývalé fary probíhat svoz objemného
odpadu. Poplatníci poplatku za odpady zde mohou bezplatně odevzdat objemný odpad jako
jsou např. koberce, lina, nábytek, sedačky atp. V tento termín nelze však odevzdávat
nebezpečný odpad (např. pneumatiky, barvy, televizory, chladničky atp.). Objemný odpad
tedy můžete odevzdávat pracovníkovi obce před budovou bývalé fary v pátek 3. 5. od 16 h do
19 h a v sobotu 4. 5. od 10 h do 12 h.
Do 15. 4. 2013 je rovněž možno odkládat ořezané větve na louku za kostel –
pozemek p. č. 60, po tomto datu dojde k likvidaci větví.

Mgr. Daniel Hajšman
starosta obce Seč
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