Obec Seč

Červen 2018

SeTecké

Noviny

Vážení spoluobčané,
Za pár dnů uplyne polovina z roku 2018, čas dovolených a prázdnin je tady a tak mi dovolte
připomenout, co se událo od vydání minulých Seteckých novin a co nás čeká o prázdninách.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce – 30.5.
Zastupitelstvo schválilo:
1) Celoroční hospodaření Obce Seč a závěrečný účet Obce Seč za rok 2017
Účetní závěrku Obce Seč za rok 2017. Inventarizační zprávu Obce Seč za rok 2017
Obec Seč skončila rok 2017 přebytkem ve výši Kč 715,60 tis.
2) Účetní závěrku Mateřské školy Seč , okres Plzeň-jih, příspěvková organizace a zároveň
schvaluje i účetní hospodářský výsledek této organizace a finanční vypořádání zlepšeného
hospodářského výsledku této organizace za rok 2017 tak, jak bylo organizací navrženo, tj.
převodem části zlepšeného hospodářského výsledku do Fondu odměn (Kč 92,57) a části do
Rezervního fondu (Kč 23,14);
Inventarizační zprávu Mateřské školy Seč za rok 2017.
3) Návrh opatření na odstranění chyb a nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření a
uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření ze dne 2.5.2018 v tomto znění:
„Příští zasedání ZO Seč se bude konat do 30.8.2018 a po něm následující se budou konat
nejdéle do tří měsíců od předchozího zasedání v souladu s ust. § 92, odst.1, zákona č.
128/2000.“
4) Rozpočtové opatření 3/2018
5) Nákup pozemků p.č. 76/14 o výměře 238 m2, 101/5 o výměře 92 m2 a 101/7 o výměře 24 m2
v k.ú. Seč u Blovic od paní Marcely Hozmanové a spoluvlastníků za cenu 17,- Kč/m2.
6) Podání žádosti k Úřadu práce pro Plzeň-jih o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti
v rámci veřejně prospěšných prací a uzavření pracovního poměru s panem Václavem Švecem .
Dětský den.
V sobotu 2.6. připravily členky výboru pro občanské záležitosti oslavu dne dětí na hřišti. Kromě
obvyklých stanovišť, kde si děti vyzkoušely svou zručnost a šikovnost, byl k dispozici opět oblíbený
skákací hrad, projížďka na koních a malování na tváře. Hasiči umožnili dětem vyzkoušet si, jak je
obtížné trefit se vodou na terč. Na závěr celé akce si děti opekly buřty. Užít si pohodové slunečné

odpoledne přišlo 35 dětí. Děkuji hasičům, děvčatům z výboru pro občanské záležitosti a všem
pomocníkům za přípravu tohoto svátku.
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Ostatní záležitosti obce
Dovolená na obecním úřadě
Ve dnech 2.7. až 13.7. nebudou na obecním úřadě úřední hodiny z důvodu dovolené.
V naléhavých případech volejte panu Petru Janečkovi na tel.: 732 466 793.
Dokončení úprav fary
Jak jste si jistě všimli, celá rekonstrukce fary včetně venkovních úprav je již hotova. Venkovní úpravy
provedla firma pana Lodla z Blovic a myslím, že se docela povedly. Teď už nás čeká jen kolaudace a
stěhování úřadu do nových prostor. Slavnostní zahájení provozu proběhne patrně v září.
V následujících novinách podám zprávu o nákladech na tuto rekonstrukci a rekapitulaci všeho, co se
na faře udělalo.
Rekonstrukce kuchyně v obecní hospodě se chýlí pomalu ke konci. V jejím rámci byly kompletně
vyměněny elektrické rozvody, rozvod vody a odpadů, položena dlažba v kuchyni a za barem, okopány
staré obklady a nahrazeny novými jak v kuchyni, tak v přilehlém skladu, do kterého byly vybourány
dveře z chodby namísto vchodu z kuchyně, který byl zaslepen. Byla vyměněna okna ve skladu a
v kuchyni. Kuchyně bude vybavena novým nerezovým nábytkem a třemi oddělenými dřezy na mytí
nádobí, zeleniny a masa. Rovněž budou odděleny pracovní plochy na zpracování masa a zeleniny dle
hygienických norem. Po uvedení kuchyně do provozu v průběhu měsíce července zde bude možnost
každodenního vaření hotových jídel a jídel na objednávku. Náklady na rekonstrukci uvedu po jejím
dokončení.
Volby do zastupitelstva obce
Volby do obecního zastupitelstva se budou konat ve dnech 5. a 6. října tohoto roku. Své kandidatury
mohou nezávislí kandidáti, či sdružení nezávislých kandidátů podávat do 31.7.2018 do 16:00 hod na
Městském úřadě v Blovicích. Podmínky pro kandidaturu jsou zveřejněny na naší úřední desce, jsou
uvedeny v zákoně 491/2001 Sb. o volbě do ZO. Jakékoliv informace poskytneme také přímo u nás, na
obecním úřadě.
Formuláře pro tvorbu kanalizačního řádu
Prosím občany, kteří ještě neodevzdali formuláře pro kanalizační řád, aby tak učinili bez zbytečného
odkladu. Pokud jste formulář nenašli ve schránce, nebo jste ho ztratili, můžete si ho stáhnout na našich
webových stránkách v sekci „dokumenty ke stažení“. Děkuji.
Ze sportu
Fotbalisté TJ Seč zakončili sezónu utkáním se Soběkury v sobotu 16.6. sice prohrou., ale celkově se
jim dařilo tak dobře, že skutečně postupují do III. třídy z 2. Pozice v konečné tabulce. Gratulujeme
a držíme palce do nadcházející sezóny.
Aby o prázdninách úplně nevyšli z tempa, rozhodli se uspořádat opět turnaj v malé kopané, který se
bude konat v sobotu 14.7. od 8:30. Přihlášky do turnaje je možné posílat do pátku 13.7. na
josefbradac7@seznam.cz, nebo na tel.: 734 410 360. Startovné činí 800,- Kč/tým. Fotbalisté srdečně
zvou všechny své příznivce a milovníky kopané na tuto sportovní událost.
Závěr
Vážení spoluobčané, je před námi nejhezčí období roku, čas prázdnin, dovolených, sluncem a teplem
provoněných dnů. Dětem přeji pěkné vysvědčení a úžasné prázdniny plné dobrodružství, her a
zábavného poznávání přírody a světa kolem nás.
Vám všem přeji, ať si odpočinete, naberete síly a pokud budete cestovat, vraťte se zase v pořádku do
naší milované Seče.
Vaše starostka
Helena Chytrá
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