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Úvod 

Vážení spoluobčané, 

       vítám Vás u dalšího čísla našeho občasníku.  

Co se událo: 

     1)   Zasedání zastupitelstva 30.9.2015 

   Zastupitelstvo obce Seč ( ZO ) zasedalo v přísálí místního hostince od 19.hod  

ZO schválilo: 

 Uzavření kupních smluv na prodej obecních pozemků dle přijatých žádostí občanů, 

kteří dlouhodobě užívají pozemky ve vlastnictví obce. Tím dojde k dalšímu narovnání 

majetkových vztahů u některých pozemků 

 Uzavření smlouvy na dotaci s Plzeňským krajem na pokračování rekonstrukce budovy 

bývalé fary v Seči. 

 Uzavření smluv o dílo s následujícími dodavateli prací při rekonstrukci budovy bývalé 

fary v Seči: 

1) Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. 

2) Pavel Fiala 

3) Václav Švec 

4) Václav Heřman 

 Rozpočtové opatření 3/2015 

 Pokácení  javoru klen na hřbitově 

V závěru zasedání proběhla diskuze, ve které vystoupil pan Jan Milota – nájemce místní 

hospody a obvinil zastupitelstvo z nespolupráce s ním, z neochoty pomoci mu řešit jeho 

problémy.  Vedení obce rezolutně odmítá takové obvinění. Panu Milotovi dlouhodobě 

tolerujeme pozdní a nepravidelné placení nájemného,  i to, že neodvedl do obecní pokladny 

dosud ani korunu z výtěžku z kulečníku, který má písemně pronajatý od 1.1.2015.  Snažíme 

se mu  občas „přihrát“ nějakou akci, aby lidé hostinec navštívili – viz pouťová zábava, 

zpívané s Lazarbandem apod. Pan Milota uvedl, že takové  obecní akce jsou pro něj 

prodělečné, proto jsme byli nuceni poslední zpívanou s Lazarbandem přesunout na Chlum. 

Pan Milota nepřišel za celý rok ani jednou se žádostí na snížení či prominutí nájemného, 

dokonce zastupiteli navržené snížení nájmu odmítl. 30.9. na zasedání ZO předložil žádost o 

snížení nájmu na minimum a zároveň výpověď z nájmu hostince. Starostka žádost i výpověď 

přijala. 

Výpovědní lhůta z nájmu hostince započala 1.10.2015 a je v délce tří měsíců. Starostka 

vyvěsila záměr na pronájem hostince. 
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2) Zasedání zastupitelstva 19.10.2015 

Zastupitelstvo obce zasedalo v kanceláři Obecního úřadu v Seči od 19.00 hod. 

ZO na tomto zasedání schválilo:  

 Pronájem parcely č. 389/4 paní Vladimíře  Vrbové 

 Odpis pohledávek starších tří let 

 Snížení nájmu u pronájmu obecního hostince na částku 2000,- Kč měsíčně plus 500,- 

Kč za každou komerční akci konanou na sále. 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se upravují pravidla pro volný pohyb psů 

na veřejných prostranstvích. 

 Rozpočtové opatření č. 4/2015 

3) Stěhování hracího prvku 

V průběhu září proběhlo přestěhování hracího prvku „ šplhací hrad“ z prostor zahrady 

mateřské školy na hřiště. Děkuji tímto všem brigádníkům, kteří se na umístění tohoto prvku 

podíleli. Zbývá ještě rozhrnout kačírek, napnout pletivo a ochrannou síť kolem hradu.   

4)Práce na faře 

Po dlouhých průtazích se nám konečně podařilo získat stavební povolení na pokračování 

rekonstrukce budovy bývalé fary. Byla uzavřena  smlouva na dotaci od Plzeňského kraje na 

částku 200.000,-Kč. K této částce dodá obec dalších cca 170.000,-Kč. Za tyto peníze je 

naplánována vodovodní přípojka, kanalizace, vodovodní rozvody, elektroinstalace, výměna 

oken a oprava stropních trámů. Vodovodní přípojka byla již  řádně předána 16.10.2015 

firmou KAV Starý Plzenec, a.s. 

 

Co nás čeká 

1) Zasedání zastupitelstva 

Na středu 11.11. svolává starostka obce zasedání Zastupitelstva obce Seč do zasedací 

místnosti obecního úřadu. Na tomto zasedání proběhne  výběr a schválení nového nájemce 

hospody v Seči. 

2) Adventní koncert 

Dne 28.11., v předvečer první adventní neděle  proběhne v našem kostele tradiční adventní 

koncert, na který srdečně zveme všechny naše občany i přespolní. K adventnímu setkání 

dojde opět od 17 hodin, kdy bude možné si před kostelem vypít něco dobrého na zahřátí, 

ochutnat dobrou klobásu od našich hasičů a zakoupit si adventní a vánoční dekorace. Od 18 

hodin proběhne v kostele Nanebevzetí panny Marie koncert.  Zahraje a zapívá nám Školní 

kapela a sbor ze Spáleného Poříčí pod vedením pana učitele Mgr. Romana Škaly. 

3)Mikulášská zábava pro děti 

Dne 12.12. od 15.00 hodin pořádá výbor pro občanské záležitosti mikulášskou nadílku pro 

naše děti v sále místního hostince. Děti, vezměte své rodiče, babičky, dědečky a kamarády a 

přijďte se pobavit s čertíky, andílky a Mikulášem. Určitě vás čeká bohatá nadílka a spousta 

her, zábavy, výroba vánočního řetězu a zpívání koled.  
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Silvestrovský ohňostroj 

Opět se mílovými kroky blíží závěr roku a s ním oslavy příchodu toho nového. V naší obci se 

stalo již milou tradicí uspořádání velkého ohňostroje a setkání občanů na našem hřišti. I letos 

bych touto cestou ráda poprosila naše občany a všechny příznivce o laskavé přispění na tuto 

pěknou atrakci. Nosit své příspěvky  můžete kdykoliv v úřední hodiny, nebo je zasílat na účet 

č. 734103359/0800, do zprávy pro příjemce  napište číslo popisné a slovo ohňostroj.  Předem 

velmi děkuji.  Ohňostroj opět vypukne až po silvestrovské půlnoci, tzn. 1.1.2016  v  0.15 hod. 

 

Nepořádek u obchodu  

Před týdnem jsem byla upozorněna občany na to, že u kontejnerů před krámem se válí nějaké 

pytle s odpadky. Byla jsem to tam uklidit. Šlo skutečně o běžné komunální odpadky 

z domácnosti nedbale zabalené v pytlích a igelitových taškách. Byly tam vyhozeny 

opakovaně, před tím už tam uklízela paní Hvozdovičová. Je mi jasné, že naši občané by si 

takový nepořádek u krámu neudělali, všichni máme přece popelnice. Přesto vás všechny 

prosím, abyste si takového nepořádku všímali a podobné nešvary hlásili.  Děkuji. 

    
 

Ze sportu 

Naši fotbalisti  mají opět velice slušnou formu a mají za sebou pět vítězných zápasů, dvě 

prohry a dvě remízy. Gratulujeme !!! 

Zde je stručný přehled výsledků: 

Neurazy – Seč                       2:3                             Seč – Hradec B          4:3 

Seč – Starý Smolivec            3:2                             Líšiná – Seč               1:1  

Mantov – Seč                        3:3                             Seč – Nerazy              4:3 

Seč – Ptenín                          2:4                             Starý Smolivec – Seč 1:3 

Chlum – Seč                         2:0  

 Před sebou mají fotbalisté poslední zápas podzimní části sezóny a to na domácím hřišti 

v neděli 8.11. od 14.00 hod.,  kdy se utkají s Mantovem. Držíme klukům palce a zveme 

všechny fanoušky na hřiště. 

 

Podrobné  články, které se týkají fotbalových zápasů, ale i zajímavé komentáře a rozhovory si 

mohou čtenáři přečíst na webových stránkách : www.fotbalunas.cz. 

Závěr: 

Závěrem mi, vážení spoluobčané, dovolte, abych ještě jednou  poděkovala občanům, kteří se 

podíleli brigádně ve svém volném čase na vybudování dopadové plochy pod herním prvkem 

na stezce a na umístění šplhacího hradu na hřišti.                                                                                                                              

Všem občanům přeji pěkný podzim a začátek  adventního času. Těším se na setkání s vámi při 

plánovaných akcích. 

 

vaše starostka 

Helena Chytrá 


