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Vážení spoluobčané,
rok i v této složité době utekl jako voda a nastal nejkrásnější čas v roce –
čas vánoční. Zastavme se na chvíli mezi nákupy vánočních dárků a
pečením cukroví, těšme se z maličkostí a užijme si tuto dobu v kruhu
svých nejbližších. Přeji Vám šťastné a veselé vánoční svátky, aby byly
obdobím pohody, sváteční nálady a plné úsměvů. Do nadcházejícího roku
2021 přeji všem pevné zdraví, štěstí, lásku, a aby byl rokem dobrým,
úspěšným a radostným.
Dagmar Vlachová, starostka obce

Obecní úřad
Informace z činnosti zastupitelstva
V roce 2020 se uskutečnilo 8 veřejných zasedání s účastí 75,32 % a 12
pracovních zasedání s účastí 66,66 %. V době vládních nařízení jsme věci
řešili elektronickou komunikací. Během roku jsme řešili rekonstrukci
bytového domu čp. 1, vybavení zahrady u MŠ herními prvky, rekonstrukci
ZŠ, přivedení vody ze Želivky, odkup pozemku pod zkušebním vrtem,
protržení výlovné hráze u Monstranského rybníka, povrchy místních
komunikací, havarijní stav komínů v restauraci a špatný stav střechy,
opravy vodovodních přípojek a spoustu dalších běžných věcí.
Bytový dům čp. 1
Již od roku 2012 je vydáno stavební povolení na stavební úpravy bytového
domu čp. 1, kterým bude řešena výměna střešní krytiny, provedení
opatření proti zemní vlhkosti, zateplení stropů půdních prostorů a změna
v užívání části stavby, kdy z obecní knihovny se stane bytová jednotka
1+KK. Bytová jednotka z knihovny se budovala na jaře

Úřední hodiny
Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadě Nový Jáchymov v době
vánočních svátků:
23.12.2020 9:00 – 12:00
28.12.2020 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
30.12.2020 zavřeno
Ceny za služby platné od 01.01.2021
Vodné
55,- Kč/m3
Stočné
46,- Kč/m3
Popelnice o velikosti 110/120 l
100,- Kč/1 svoz
Popelnice o velikosti 240 l
200,- Kč/1 svoz
Pytel na TKO zakoupený na OÚ 100,- Kč/1 kus

02.01.2021
09.01.2021
16.01.2021
23.01.2021
30.01.2021

Provoz sběrného místa v lednu 2021
zavřeno
10:00 – 11:00 bude kontejner na bioodpad
10:00 – 11:00
10:00 – 11:00
10:00 – 11:00

roku 2014, ale bohužel stavební úřad zakázal její užívání z důvodu
nadměrné přítomnosti plísně. Během několika dalších let došlo k
poškození sádrokartonů v bytech pod střechou a tak i toto je nutné
zahrnout do stavebních úprav. K tomu je nutný projekt, vyjádření
památkářů a stavebního úřadu. Na těchto věcech se pracuje a v tuto chvíli
připravujeme podklady pro podání žádosti o dotaci, abychom ji mohli
podat, jakmile bude vyhlášena. Mělo by se tak stát počátkem roku 2021.
Základní škola a mateřská škola
Po dokončení a zahájení provozu mateřské školy v roce 2019 jsme v roce
2020 pořídili herní prvky na zahradu. Tato akce byla financována ze
sbírky a z rozpočtu obce. Chtělo by se říct, že máme konečně o děti
postaráno, ale bohužel tomu tak není. Nyní nás čeká rekonstrukce základní
školy, protože je ve špatném stavu. Z tohoto důvodu jsme v roce 2020
zadali zpracování projektu na její rekonstrukci. Rekonstrukce spočívá ve
výměně střešní krytiny, zateplení budovy, vybudování venkovního
schodiště na půdu, aby prostory mohly být využívány, vybudování nového
sociálního zázemí pro chlapce a dívky, zvětšení prostor pro učitele,
odvlhčení budovy, vybudování nového vstupu do školy, vybudování nové
třídy v prostorách po školní kuchyni, která se přestěhovala do mateřské
školy. V tuto chvíli je hotová projektová dokumentace, je vydáno stavební
povolení a je podaná žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj a
je vybrán i zhotovitel. Přejme si, abychom dotaci získali a v roce 2021 se
nám podařilo základní školu zrekonstruovat.

Pitná voda

Na základě studie zásobování pitnou vodou pro obec Nový Jáchymov
a Otročiněves se v roce 2020 pracovalo na projektové dokumentaci.
K dnešnímu dni máme hotovou projektovou dokumentaci pro územní
rozhodnutí a pro stavební povolení. S obcí Otročiněves jsme v souvislosti
s tímto projektem založili „Svazek obcí Nový Jáchymov – Otročiněves“.
Druhou možností na zajištění více pitné vody pro obec je, že jsme v
minulosti udělali zkušební vrt na vodu. Tento vrt je na soukromém
pozemku a my se celou dobu snažíme pozemek pod vrtem od majitelů
odkoupit. V prosinci mělo dojít k podpisu smlouvy, ale bohužel majitelé
pozemku nám sdělili, že nyní pozemek prodávat nebudou.
Místní komunikace
V roce 2020 jsme opravili povrch v Dědičné ulici. Byl srovnán povrch
komunikace, srovnány kanalizační šachty a uzávěry vody, byl vybudován
odvodňovací rošt na dešťovou vodu a proveden asfaltový postřik. Pomocí
dotace bychom rádi opravili Finskou ulici, na kterou je zpracovaný
projekt. V tuto chvíli je žádost podána na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Rekultivace skládky
Od roku 2017 máme vydané stavební povolení na rekultivaci skládky. Od
roku 2016 máme uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové
dotace z Havarijního fondu Středočeského kraje na spolufinancování.
Koncem roku 2019 jsme obdrželi rozhodnutí z Ministerstva životního
prostředí o získání dotace a tak v letošním roce probíhalo výběrové řízení
na zhotovitele, které vyhrála firma DEKONTA, a.s. a v září letošního roku
zahájila práce. Celá akce bude ukončena v roce 2021.
Finanční prostředky na účtech ke dni 14.12.2020
Základní běžný účet 9.935.536,51 Kč
Hospodářská činnost 84.607,68 Kč
Účet na dotace u ČNB 799,33 Kč

Účet obnova kanalizace 290.505,38 Kč
Účet obnova vodovodu 120.000,-- Kč
Pokladní hlavní 10.874,-- Kč
Pokladna hospodářské činnosti 26.328,-- Kč
Úvěr kanalizace 15.008.900,-- Kč
Úvěr mateřská škola 616.620,-- Kč
Na daních jsme v letošním roce doposud obdrželi částku ve výši
8.505.408,50 Kč což je 95,4 % z rozpočtu.
Stav na základním běžném účtu je tak příznivý, protože jsme obdrželi
celou dotaci od Středočeského kraje na rekultivaci skládky ve výši
5.508.108,41 Kč, která bude proinvestována v roce 2021. Volné
prostředky na základním běžném účtu na akce, které připravujeme pro rok
2021, činí 4.427.428,10 Kč.
Dagmar Vlachová - starostka obce

