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Poplatek za odpady v r. 2014  

Dne 19. 12. 2013 Zastupitelstvo obce Seč schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místních poplatcích, 
která musela být nově schválena pouze z toho důvodu, že výše poplatku za odpady se musí odvíjet od 
skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného odpadu za předchozí kalendářní rok. Součástí uvedené 
vyhlášky je právě i rozúčtování poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu, které se novelizací upravilo. 
Prakticky se však oproti loňskému roku nic nemění, poplatek zůstává stejný jako v roce 2013, tedy 650 Kč za 
jednoho poplatníka. Poplatníkem je dle vyhlášky fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, nebo které byl 
podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 
na dobu delší než 90 dnů, nebo která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky, pobývá 
na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, nebo které byla udělena mezinárodní ochrana 
podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců. 
Dále je poplatníkem rovněž fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické 
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.   

Stále pak platí, že 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 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 2014. Do 31. 1. 
2014 je rovněž splatný poplatek za psa, který se pro rok 2014 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 pro r. 2014 

Zastupitelstvem obce Seč byl rovněž na konci loňského roku schválen rozpočet obce Seč na rok 2014. Letošní 
rozpočet počítá s příjmy cca 3,3 mil. Kč a s výdaji ve výši cca 3,6 mil. Kč. Rozpočet byl tedy schválen jako 
deficitní s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 297 tis. Kč bude kryt z vlastních přebytků z minulých let. 
Naše obec si může schodkový rozpočet dovolit, neboť má dostatečnou finanční rezervu z minulých let.  

V letošním roce je tak plánováno několik akcí, které bychom chtěli realizovat. Jedná se zejména o dokončení 
opravy chodníku od hasičské zbrojnice ke křižovatce do jednosměrné ulice, nový chodník na naučné stezce, 
oprava uličky k místnímu hostinci, nové sousoší na pomníku na návsi a další akce, podaří-li se naší obci získat 
nějaké dotační prostředky, které by jejich realizaci umožnily.  

Finance tak chceme především investovat do úprav veřejného prostranství, neboť se domníváme, že to naše obec 
stále velmi potřebuje. V dalších letech například bude nezbytné provést stavební úpravy našeho hřbitova, které 
zatím neprovádíme do doby, než bude hotová oprava fasády na seteckém kostele, dále pak úpravy prostranství 
kolem bývalé silnice I/20, jejíž část v současné době je bezúplatně převáděna do vlastnictví obce a mnoho 
dalších věcí, které jsou v obci potřebné.   

Vodné na rok 2014 

Obec Seč uskutečnila v loňském roce několik investic do našeho vodárenského zařízení. Nejprve proběhla 
výměna oken a dveří v budově obecní vodárny za cca 70 tis. Kč, neboť původní okna a dveře již byly téměř 
v havarijním stavu a hlavně vůbec tepelně neizolovaly. Následně byla provedena výměna nefunkčních šoupat na 
4 uzlech vodovodního řadu za cca  300 tis. Kč – tato akce byla spolufinancována z rozpočtu Plzeňského kraje ve 
výši 100 tis. Kč. A v prosinci byla dokončena nová střecha na obecní vodárně a rovněž bylo provedeno její 
zateplení za celkem cca 125 tis. Kč. Od provedených oprav si slibujeme snížení provozních nákladů – zejména 
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na vytápění budovy obecní vodárny v dalších letech.  V loňském roce tak bylo obcí Seč do vodárny a vodovodu 
investováno cca 400 tis. Kč, což je vzhledem k našemu rozpočtu nemalá částka. 

Provozovatel vodárny – KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. – nám vzhledem k provedenému 
zateplení nenavýšil kalkulaci vodného na rok 2014, které zůstává stejné jako v roce 2013 a 2012 (vyjma sazby 
DPH). V loňském roce však byla cena vodného stanovena provozovatelem na cenu 41,50 Kč vč. DPH za 1 m3 
pitné vody s tím, že obec Seč stanovila pro domácnosti – nepodnikatele cenu 38 Kč vč. DPH za 1 m3 pitné vody. 
Rozdíl ve výši 3,50 za 1 m3 spotřebované pitné vody tak doplácela provozovateli obec Seč. Pro letošní rok se 
zastupitelstvo obce usneslo, že již obec Seč nebude dotovat vodné pro domácnosti a vodné tak bude pro všechny 
odběratele ve stejné výši 41,50 za 1 m3 pitné vody vč. DPH.  K uvedenému nepříliš jednoduchému rozhodnutí 
nás především vedlo to, že obec i bez dotace vodného investuje do vodárny a vodovodu a ještě bude muset 
v dalších letech provést investice na technologii vodárny. Dále je zde rovněž argument takový, že občanům, kteří 
disponují vlastním zdrojem pitné vody, obec rovněž nedotuje provoz nebo pořízení vlastního zařízení k čerpání 
této vody. A je rovněž faktem, že dotace vodného občanům už drtivá většina obcí dávno odstranila, pokud je 
vůbec zavedla. Ač to není pozitivní informace, doufáme, že toto rozhodnutí občané - odběratelé vzhledem 
k uvedenému pochopí. 

Obecní kompost a odkládání větví 

V minulých Seteckých novinách jsem informoval o tom, že skládka bioodpadu pod kostelem je zakázána 
z důvodu ochranného pásma VTL plynovodu. Protože víme, že řada občanů nemá vlastní místo pro ukládání 
bioodpadu, hledali jsme se zastupiteli způsob, jak tento problém vyřešit. Největším problém bylo nalézt vhodné 
místo, jelikož naše obec má velmi málo pozemků a téměř žádný z nich pro takový účel není vhodný. Po všech 
úvahách jsme snad nakonec došli k vyhovujícímu řešení.  

Od paní Blanky Hrdinové si obec Seč pronajala na dobu 10 let část pozemku o ploše cca 500 m2 za nájemné 
1 000 Kč za rok. Tuto plochu budeme využívat pro účely obecního kompostu a odkládání větví. Jedná se o horní 
část pozemku po levé straně směrem k výkupně kovového odpadu – bývalá skládky sypkých materiálů. Zde jsou 
již nyní odkládány větve určené ke štěpkování. Zatím je zde možné odkládat pouze větve a na jaře zde bude 
vytvořeno místo pro jednoduchý kompost, kam bude možné odkládat posekanou trávu, listí, nedřevnaté zbytky 
rostlin a ostatní biologicky rozložitelný materiál – nebude však možné na toto místo skládkovat hlínu, suť, 
střešní tašky, kámen nebo jiný podobný materiál. Předpokládáme, že by tak mohl vzniknout jakýsi obecní 
kompost, ze kterého pak budou moci občané odebírat substrát pro své zahrádkaření. Vše však bude velmi záviset 
na tom, zda občané budou dodržovat pravidla odkládání biologicky rozložitelného odpadu a nebudou zde 
odkládat jiný odpad, který by tento záměr pokazil. O zřízení obecního kompostu Vás budeme informovat.   

Setecký ohňostroj 2014  

Na Nový rok 1. ledna 2014 od 0:15 jste mohli vidět třetí společný setecký ohňostroj – Setecký ohňostroj 2014. 
Díky všem dobrovolným přispěvatelům se podařilo získat cca 14 tis. Kč. Ohňostroj pak byl objednán v rozmezí 
od 18 do 20 tis. Kč s tím, že rozdíl zaplatí obec Seč.  

Na Seteckém ohňostroji 2014 se podílejí kromě obce Seč tito dobrovolní přispěvatelé: Čejkovi a Matouškovi, 
Fiala Josef, Fiala Tomáš, Fiala Václav, Hajšman Daniel, Holub Ladislav, Hozman Vlastmil, Hrdinová Blanka, 
Hvozdovičová Miloslava, rodina Chytrých, Janeček Petr, Lašťovka Martin, Malý Pavel, Malý Rudolf, Pajer Vít, 
Parouzová Dagmar, Pelíškovi, Sedláčkovi č.p. 9 a Vaníkovi, Šrámková Ivana, Švec Václav, Vokurková Marie 
č.p. 52.  

Všem dobrovolným přispěvatelům velice děkujeme, neboť bez jejich přispění bychom jen těžko mohli v Seči 
vidět takový pěkný ohňostroj a mohli bychom leda pouze každý sám odpálit několik zoufalých rachejtlí nebo 
petard. Nejen, že tento ohňostroj přináší pěknou podívanou, ale je rovněž příjemné se takto o půlnoci hromadně 
sejít a popřát si vše nejlepší do dalšího roku. Atmosféra bývá vždy vynikající. Další výhodou společného 
ohňostroje je jeho bezpečnost, neboť jej odpálí profesionál a i místo na hřišti je z bezpečnostního hlediska 
optimální.  

PF 2014 

Vážení spoluobčané, jménem celého Zastupitelstva obce Seč Vám přeji mnoho zdraví a štěstí do nového roku! 
Děkuji Všem dobrovolníkům za spolupráci v uplynulém roce pro naši obec! 

 

 

Mgr. Daniel Hajšman 
starosta obce Seč 

 
P.S. Již využíváme aktuální informování občanů prostřednictvím sms zpráv, kdy je přihlášeno cca 35 
domácností – více informací na internetových stránkách nebo na obecním úřadě. 


