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Vážení spoluobčané, 

Vítám vás u letošního posledního vydání  Seteckých novin. 

 Co se událo: 

Adventní podvečer 

Sobota před první adventní nedělí patří již tradičně zahájení adventu v naší vesnici. Letos 

nebylo možno uspořádat koncert v kostele, protože na čerstvě opravenou část podlahy se ještě 

nějakou dobu nesmí šlapat. Přesto jsme o setkání nad svařáčkem nepřišli. Rodiče malých dětí 

uspořádali již druhý rok lampionový průvod po vsi zakončený před nově ozdobeným,  

rozzářeným stromečkem,  pod kterým nám zazpívaly koledy děti z naší mateřské školy. Místo 

u kostela, stály tentokrát na návsi stánky s adventním zbožím a občerstvením. Děkuji všem 

dobrovolníkům, kteří se na přípravě tohoto příjemného setkání podíleli, děkuji rovněž paním 

učitelkám  za nacvičení pěkného vystoupení našich nejmenších. 

Mikulášské hry pro děti 

V sobotu 9.12. si děti zařádily na sále hospody v doprovodu Mikuláše, čerta a anděla. 

Mikulášských her se zúčastnilo 28 dětí, které krásně ozdobily stromeček vlastnoručně 

vyrobenými ozdobami. Všechny děti přednesly a zazpívaly koledy, za což dostaly od 

Mikuláše nadílku. Děkuji děvčatům z výboru pro občanské záležitosti a dobrovolníkům za 

pomoc při organizaci těchto her. 

 

Zasedání zastupitelstva obce 

V pondělí 11.12. se konalo letošní poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce. 

Zastupitelstvo schválilo: 

- Příspěvek na provoz Mateřské školy v Seči pro rok 2018 

- Rozpočet MŠ na rok 2018, Rozpočtový výhled MŠ na roky 2018-2021 

- Rozpočet obce Seč na rok 2018, Rozpočtový výhled obce na roky 2018-2021 

- Rozpočtové opatření 6/2017  

( všechny rozpočty, výhledy a rozpočtové opatření jsou zveřejněny na elektronické i 

fyzické úřední desce a po jejich sejmutí budou zařazeny na webových stránkách obce 

v sekci Zveřejnění rozpočtů a v  listinné podobě  v kanceláři obecního úřadu) 

- Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017 o poplatku za odpady. Dále jen OZV. Sazba 

poplatku za likvidaci odpadů v naší obci se nemění, pro rok 2018 platí částka 650,- 

Kč za poplatníka – fyzickou osobu dle čl.2, písm a) OZV, nebo za poplatníka - 

majitele objektu určeného k individuální rekreaci dle čl.2, písm.b) OZV. Rovněž 

splatnost poplatku zůstává stejná jako v předchozích letech. ( Obecně závazná 

vyhláška je také vyvěšena na úředních deskách a po jejím sejmutí bude vyhláška 

zařazena na webových stránkách obce v sekci Povinné informace – Právní předpisy 

obce Seč a  v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.)  

- Uzavření smluv o bezúplatném převodu pozemků z majetku Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových do majetku obce Seč. Jedná se o pozemky parc.č. 61/2, 

62/3 a 378/2, vše v k.ú. Seč u Blovic. 
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- Uzavření smlouvy na dodávku herních prvků pro zahradu Mateřské školy v Seči a 

veřejného dětského hřiště v Seči s firmou Bonita Group service s.r.o. 

- Přílohy č.1,2, a 3 ke Smlouvě č. 1000046 mezi obcí Seč a Západočeskými 

komunálními službami,a.s. 

 

Co nás čeká 

 

Turnaj v kulečníku 

Stejně jako v předchozích třech letech,  bude se i letos 30.prosince konat v přísálí naší 

hospody turnaj v kulečníku. Prezence hráčů proběhne od 13:00 hod, samotný turnaj bude 

zahájen ve 14:00 hod. 

 

Ohňostroj 

Úplně první radostnou událostí v roce 2018 v naší obci bude opět velký ohňostroj, který 

rozzáří oblohu nad hřištěm opět přesně 15 minut po silvestrovské půlnoci. Bude to již náš 

sedmý společný ohňostroj. Děkuji všem dárcům, kteří  na tuto pěknou záležitost  přispěli, 

nebo se přispět ještě chystají.  

 
Hasičský ples  

S velkým předstihem informuji, že na 10.2.2018 chystají naši hasiči tradiční hasičský ples. 

 

Ostatní záležitosti naší obce 

Ještě k poplatkům 

Tak, jako se nemění sazba poplatku za odpady, nemění se ani poplatek za psa. Ten činí 60,- Kč za psa.  

Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého  či sirotčího 

důchodu jako jediného zdroje příjmu, je sazba 30,- Kč. Za druhého a každého dalšího psa tohoto 

držitele je sazba 60,-Kč. 

Od poplatku za psa je osvobozena osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň 

mimořádných výhod, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu takto postižených osob, atd. 

dle čl.7 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místních poplatcích. Od poplatku je též osvobozena 

osoba, která se na základě podnětu obce Seč ujala ztraceného či opuštěného psa, jež se nacházel na 

území obce Seč. 

Poplatek za odpady včetně poplatku za psy můžete platit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo 

zasílat na účet č. 734103359/0800. Jako variabilní symbol uveďte vaše číslo popisné a do zprávy 

příjmení,odpady,(pes). V kanceláři OÚ vám bude po připsání peněz na účet obce vydána známka na 

popelnici a pytle na plast ( 5 kusů na poplatníka). Kdo si ještě nevyzvedl známku na psa a chce ji, 

nechť se o ni přihlásí u starostky.    

Parkování 

Žádám všechny majitele aut, aby zejména v zimě neparkovali své vozy na vozovkách v obci  

a na chodnících. Takto zaparkované automobily brání v zimní údržbě komunikací.          

Děkuji  za pochopení. 

 

Dovolená na obecním úřadě 
Ve středu 27.12. nebudou úřední hodiny z důvodu dovolené. V případě nutnosti volejte                           

na tel.: 724974696 nebo 603147564 

 

Závěr 

 Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám všem popřála krásné, ničím nerušené Vánoce. 

Užijte si tento posvátný čas se svými nejbližšími v klidu a pohodě. Přeji vám hodně zdraví     

a osobních úspěchů v roce 2018. 

 

Vaše starostka Helena Chytrá 
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