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Hospodaření obce Seč a MŠ Seč za rok 2013 
Zastupitelstvo obce Seč dne 13. 6. 2014 projednávalo hospodaření obce Seč a Mateřské školy Seč za rok 2013. 
Nejdůležitějším dokumentem bylo schválení závěrečného účtu obce Seč, ve kterém je shrnuto hospodaření celé 
obce. Obec Seč za rok 2013 hospodařila s přebytkem cca 1 mil. Kč, toto bylo způsobeno především zvýšením 
příjmů z rozpočtového určení daní od státu a dále čerpáním dotací. Naše obec je na tom ekonomicky poměrně 
slušně. Nejenže nemáme žádný dluh, což bývá u veřejné správy výjimka, ale máme i určitou finanční rezervu, se 
kterou je však rovněž nezbytné nakládat obezřetně. Něco z přebytku pak bude již v letošním roce použito na 
nutné investice. 
Součástí projednávání hospodaření obce bylo rovněž i projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Seč. Přezkoumání hospodaření provedené krajským úřadem dopadlo výborně, neboť bylo konstatováno, že 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Za takový výsledek patří poděkování především naší paní účetní Ing. Ivaně 
Šrámkové, která vede účetnictví obce i MŠ Seč. 
Oprava chodníku a oprava uličky k hostinci 
V naší obci již probíhá oprava chodníku v úseku od hasičské zbrojnice ke křižovatce do jednosměrné ulice 
v horní části obce. Oprava by měla být provedena stejným způsobem, jako byla v loňském roce realizována 
oprava chodníku v horní části obce, tedy položením zámkové dlažby a výměnou pouze vadných obrub. Zároveň 
s tímto bude upraven malý travnatý svah u hasičské zbrojnice svahovými tvárnicemi, které poté budou osazeny 
popínavými rostlinami. Dojde tak k dokončení opravy celého chodníku z návsi až ke křižovatce silnice I/20. 
Předpokládaná cena za realizaci uvedené opravy byla 400 tis. Kč, oslovili jsme však 5 dodavatelů a zveřejnili 
výzvu k podání nabídek. Ze soutěže vzešla vítězná nabídka za cca 344 tis. Kč včetně DPH. Na uvedenou akci 
máme schválenou dotaci do Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova ve výši 140 tis. Kč. Obci 
se tak podaří ušetřit téměř polovinu předpokládaných výdajů na tuto akci. 
Zároveň s tímto byl poptáván dodavatel na opravu uličky k hostinci, která je již v dosti špatném stavu. V uličce 
by rovněž měla být položena zámková dlažba. Zde byla předpokládaná hodnota 160 tis. Kč a vítězná nabídka 
byla podána za cca 125 tis. Kč včetně DPH. Oprava bude rovněž probíhat v měsících červnu a červenci. 
Zastupitelstvo obce Seč tak dne 13. 6. 2014 schválilo uzavření smluv na uvedené akce s vítězným dodavatelem, 
kterým byla v obou případech společnost SILNICE NEPOMUK, s.r.o. V době realizace oprav prosím omluvte 
horší přístup na veřejné prostranství.  
Realizací těchto dvou akcí bude řešena část neuspokojivého stavu veřejného prostranství v obci. Další veřejné 
prostranství, které bude nezbytné vyřešit, je okolí bývalé silnice I/20, která protíná obec. Zde je však situace 
komplikovaná ze dvou hlavních důvodů. Veřejné prostranství kolem této silnice není doposud ve vlastnictví 
obce a tím, že silnice byla velmi široká, i úpravy zde budou složitější a nákladné. Již však v této záležitosti 
jednáme, aby se i toto veřejné prostranství postupně upravilo. V letošním roce by měl Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových převést do vlastnictví obce část silnice a okolí od kostela k regulační stanici plynu. Úsek 
od kostela ke křižovatce na Blovice je pak ve vlastnictví Plzeňského kraje, v jehož vlastnictví i nadále zůstane, 
neboť se jedná o silnici III. třídy. Oslovili jsme tak písemně Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje s žádostí o 
stanovisko, jaké úpravy můžeme provést samostatně, případně s jejich spoluprací. Je však předpoklad, že na tyto 
úpravy bude nutné zpracovat projekt, aby se k tomuto mohly vyjádřit dotčené orgány. Po odstranění těchto 
administrativních překážek bude realizace úprav možná i zde.   
Nátěry fasád obecních budov a oprava plotu u MŠ Seč  
Protože je nutné stále zlepšovat vzhled obce, rozhodli jsme se provést nový nátěr fasády hasičské zbrojnice a 
obecního hostince. Hasičská zbrojnice tak po nové střeše a nových vratech dostane i nový nebo spíše oprášený 
kabát. Rovněž tak obecní hostinec. Obě budovy mají fasády v takovém stavu, že je není nutné dělat celé nové, 
ale nátěr zcela jistě osvěží vzhled těchto budov. Jsme přesvědčeni, že se provedeným nátěrem pozvedne i 
celkový vzhled obce. Cena za nátěr obou budov nepřesáhne částku 100 tis. Kč. 
Zastupitelstvo obce dále schválilo opravu zídky a plotu u zahrady Mateřské školy Seč. Část zídky, která 
ohraničuje zahradu  mateřské školy je téměř před zhroucením a tak je nutné ji celou předělat. Rovněž se tak 
vymění zbývají staré oplocení včetně vrat do zahrady. Po provedení této opravy by mělo být celé oplocení 
zahrady školky v pořádku.  
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Novinky na naučné stezce pod kostelem 
Jak jste si již asi všimli, na naučné stezce pod kostelem byl vybudován nový chodník ze žulových kostek. Ten 
původní dřevěný již přesluhoval a doslova se rozpadal pod procházejícími. Myslím, že se jako obec můžeme 
pochlubit tím, že chodník a úprava okolí byly provedeny svépomocně. Na chodníku pracovalo jen několik 
pracovníků na dohodu o provedení práce, ale největší část díla byla odvedena dobrovolně a zdarma. 
Dobrovolnické práce pak vyvrcholily velkou brigádou v sobotu 24. 5. 2014, kdy se této brigády zúčastnilo 20 -
30 dobrovolníků. Fotky z této brigády si můžete prohlédnout na internetových stránkách obce Seč. Díky takové 
realizaci se podařilo ušetřit několik desítek tisíc korun. Zásluhu má na tomto pan Václav Švec st., který vše 
organizoval a zajišťoval. Velké poděkování však patří všem, kteří se na tomto dobrovolně podíleli, neboť bez 
nich by to nešlo! 
Na stezce dále v nejbližších týdnech přibude nová informační tabule, kterou nově a rovněž bez nároku na 
honorář zhotovil pan Mgr. Josef Kubáň. Dále na stezce vyroste nový ochranný plůtek u silnice, který by měl 
zamezit vběhnutí hrajících si dětí do vozovky a také by měl zamezit občasnému nežádoucímu parkován vozidel 
na stezce. Dále bychom chtěli v průběhu léta ještě stezku doplnit nějakým novým herním prvkem pro děti, neboť 
současné herní prvky se osvědčily a jsou využívány. Toto místo tak může sloužit nejen zájemcům o informace, 
ale i rodičům či prarodičům s dětmi.       
Uzavření smluv o příspěvku pro MŠ Seč 
Obec Seč v roce 2011 a 2012 využila své zákonné možnosti a vyúčtovala obcím, jejichž děti navštěvovaly 
Mateřskou školu Seč, podíl neinvestičních výdajů MŠ Seč. Tímto jsme mohli vylepšit rozpočet obce o několik 
desetitisíců. Od 1. 1. 2013 však tato možnost ze školského zákona zmizela. Stalo se tak novelou zákona, kterou 
rovněž byly upravovány příjmy obce z výnosu daní. Tyto náklady tak prý mají být již obci zahrnuty právě 
v příjmech z výnosu daní.  Protože však naší mateřskou školu navštěvuje mnoho dětí z okolních obcí a náklady 
na provoz jsou pro naši obec citelné, rozhodli jsme se tyto obce oslovit s tím, zda by dobrovolně nechtěly 
přispívat na provoz MŠ Seč. Oslovené obce souhlasily a tak jsme dne 13.6. 2014 mohli schválit smlouvy o 
úhradě příspěvku na provoz MŠ Seč. Tuto smlouvu s námi uzavřou obce Chválenice, Louňová, Únětice a Ždírec. 
Žáci z těchto obcí pak budou mít v přijímacím řízení přednost před žáky z obcí, které naší obci žádný příspěvek 
nehradí. Na prvním místě však samozřejmě budou i nadále přijímáni žáci z naší obce. Takto získané prostředky 
je však možné používat na rozvoj naší MŠ Seč. 
Obnova katastrálního operátu a jeho náhled 
V naší obci, v katastrální území Seč u Blovic, se dokončuje obnova katastrálního operátu. Zjednodušeně řečeno 
tím dochází k sjednocení starších katastrálních map a skutečnosti. Nyní jsou některé nemovitosti v našem 
katastrálním území vedeny v mapách katastru nemovitostí a některé v tzv. zjednodušené evidenci. Po obnově 
katastrálního operátu by měla být pro naši obec již jedna ucelená digitální katastrální mapa. 
V budově Obecního úřadu Seč, Seč 78, v zasedací místnosti, v období od 28.7.2014 do 8.8.2014, vždy v pondělí 
a ve středu od 17.00 do 19.00 hod., po předchozí telefonické domluvě na čísle 724 447 807 nebo 603 147 564 i v 
ostatních dnech, bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitální 
katastrální mapu  v části katastrálního území Seč u Blovic - intravilán. Dne 28.7.2014  od 10.00 do 18.00  bude 
veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu. Doporučujeme tedy pro náhled do obnoveného 
katastrálního operátu využít právě tento den, kdy Vám může být odborně zodpovězeno nejvíce dotazů.  
Poděkování 
Obecní úřad Seč byl požádán rodinou zesnulého pana Václava Hozmana st., abychom v našem zpravodaji jejich 
jménem poděkovali všem lidem, kteří se s panem Václavem Hozmanem st., přišli naposledy rozloučit do 
seteckého kostela. Od té doby zpravodaj nebyl vydán, tak tak činíme až nyní. 
Oproti tomu je nutné vyslovit poděkování právě rodině Hozmanovým za realizaci opravy kaple sv. Barbory. 
Obci Seč byl totiž doručen děkovný list za realizaci opravy kapličky od pana Ing. Tomáše Jirsy, starosty 
Hluboké nad Vltavou a senátora Parlamentu ČR a od pana RNDr. Michala Valenčíka, Dokumentace ohrožených 
sakrálních staveb. Oprava kapličky sv. Barbory je tak právem oceňována. Děkujeme!   
Napouštění bazénů z hydrantu 
Napouštění bazénů z obecních hydrantů je možné pouze po předchozím souhlasu provozovatele vodárny a 
vodovodu - KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., jehož kontaktní osobou v naší obci je pan 
Václav Švec ml., tel.: 777065679. Napouštění je možné pouze speciálně upraveným nástavcem, který zamezí 
strhnutí tlaku ve vodovodu.  
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