27.07.2020 – 31.07.2020
zastoupí MUDr. Kollárová Zuzana/MUDr. Jandurová Iva
03.08.2020 - 07.08.2020
zastoupí MUDr. Michal Bureš
ordinace na adrese Kostelní 166, Centrum, 266 01 Beroun
tel.: +420 315 629 668
V akutních případech je domluveno ošetření na akutní interní ambulanci
Rehabilitační nemocnice Beroun bez nutnosti předchozího objednání - 24
hod. služba (domluveno s prim. MUDr. K. Sochorem, CSc.)

Události
Prázdninový program kulturních akcí
Diskotéka – 04.07.2020, letní parket Vinárny U Cechu, začátek v 19:00,
vstupné 60,- Kč, hraje DJ Arny.
Diskotéka – 01.08.2020, letní parket Vinárny U Cechu, začátek v 19:00,
vstupné 60,- Kč, hraje DJ Arny
Zábavné odpoledne pro děti – 22.08.2020, bližší informace budou
uveřejněny na vývěsních plochách

Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Vyúčtování veřejné sbírky na pořízení hraček a herních
prvků pro mateřskou školu
Veřejná sbírka byla konána na základě osvědčení ze dne 08.03.2019, číslo
jednací 035407/2019/KUSK v době od 01.4.2019 do 31.03.2020. Celkem
bylo vybráno 125 817,69 Kč. Z této sbírky byly pořízeny hračky pro
mateřskou školu při jejím otevření v celkové výši 63 698,50 Kč. V letošním
roce byly pořízeny herní prvky na zahradu v celkové výši 347 421,00 Kč,
kdy částka ve výši 62 119,19 Kč byla uhrazena z veřejné sbírky. Všem,
kteří do sbírky přispěli, velice děkujeme a dětem přejeme, aby se jim
v mateřské škole líbilo.

Oprava komunikace v Dědičné ulici

Bugr – 22.08.2020, bližší informace budou uveřejněny na vývěsních
plochách

Vážení občané, v době od 25.06.2020 do 15.07.2020 bude probíhat úprava
povrchu v Dědičné ulici. Tato ulice bude neprůjezdná, sledujte dopravní
značení, jezděte opatrně.
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Děkujeme za pochopení

Provoz knihovny o letních prázdninách
Obecní knihovna bude v provozu během měsíce července. V měsíci srpnu
bude zavřená.

Stávková pohotovost starostů
Vláda ČR hodlá vzít obcím více než 20 mld. Kč. Tyto prostředky budou
chybět i naší obci na důležité investice a rozvoj. Ohroženy jsou tyto naše
připravované investice a záměry:
Nové zdroje pitné vody
Zateplení a stavební úpravy ZŠ
Rekonstrukce střechy čp. 1
Odbahnění Monstranského rybníka
Opravy místních komunikací a další
Přitom vláda mohla zvolit jiný způsob, jak nebrat dnes tolik potřebné
finance obcím. Jako starostka obce jsem se rozhodla podpořit protestní
stávkovou pohotovost starostů, protože v této nelehké době je důležité
zachovat finanční prostředky obcím, aby mohly investovat a znovu rozhýbat
regionální ekonomiku, pomoct živnostníkům a místním firmám. Obce i
kraje v naší zemi plní důležitou úlohu zadavatelů veřejných zakázek, proto
v minulých dnech vyvěšovaly na protest proti těmto krokům vlády černé
vlajky. Bohužel dopady na obce se mají ještě dalšími návrhy zákonů
prohloubit a je důležité, aby se obce již ozvaly zásadně proti takovým
návrhům.
Dagmar Vlachová, starostka obce

Přezkoumání hospodaření a závěrečný účet obce Nový
Jáchymov za rok 2019
Obec v roce 2019 měla celkové příjmy ve výši 18.457.382,47 Kč, výdaje
činily 22.299.053,77 Kč. Dotaci v roce 2019 jsme obdrželi na správu ve
výši 146.300,--Kč, na volby do Evropského parlamentu 18.714,-- Kč, na
opravu náhrobku F. Nittingera ve výši 306.000,-- Kč, na SDH 8.800,-- Kč a
na mateřskou školku 3.152.471,58 Kč. Obec Nový Jáchymov má základní
běžný účet vedený u České spořitelny, ke kterému máme schválený
kontokorent ve výši 400.000,-- Kč, dále máme účet na hospodářskou
činnost, na vodu, na kanalizaci. U ČNB máme zřízený účet, přes který jsou

poskytovány dotace. Obec splácí úvěr na kanalizaci, kdy splátky v roce
2019 činily 994.800,-- Kč a zůstatek úvěru k 31.12.2019 činil 15.920.800,-Kč. Obec v roce 2019 čerpala nový úvěr ve výši 2.000.000,-- Kč na
dokončení mateřské školy, kdy splátky v roce 2019 činily 625.010,-- Kč a
zůstatek úvěru k 31.12.2019 činil 1.374.990,--Kč. V roce 2019 od 1.4.2019
byla vyhlášena veřejná sbírka na pořízení hraček a herních prvků pro
mateřskou školu. K této sbírce byl založen účet a příspěvky v roce 2019
činily 76.300,-- Kč, úrok činil 9,38 Kč, hračky v roce 2019 byly zakoupeny
v celkové výši 63.698,50 Kč a zůstatek na sbírce k 31.12.2019 činil
12.610,88 Kč. Zůstatek fin. prostředků na ZBU a všech jeho podúčetech
činil k 31.12.2019 3.316.760,77 Kč.
Obec je zřizovatelem základní školy a mateřské školy. Mateřská škola
zahájila od 1.9.2019 svůj provoz. V roce 2019 obec poskytla příspěvek na
provozní výdaje základní školy 312.000,-- Kč a na provoz mateřské školy
69.514,-- Kč. Ve dnech 3.10.2019 a 26.5.2020 bylo provedeno
pracovnicemi Krajského úřadu Středočeského kraje přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky a
je doporučeno schválit závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad.
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 včetně všech jeho příloh a zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nový Jáchymov za rok 2019
byly zveřejněny na úřední desce a na stránkách obce od 26.5.2020.
K návrhu závěrečného účtu nebyly předloženy žádné připomínky ze strany
zastupitelstva obce a ani z řad občanů.

Dovolená v ordinaci Hudlice
29.06.2020 - 03.07.2020
zastoupí MUDr. Kollárová Zuzana/MUDr. Jandurová Iva
obě Poliklinika Králův Dvůr, Průmyslová 614, 267 01 Králův Dvůr
tel.: +420 606 096 741
27.07.2020 – 31.07.2020
zastoupí MUDr. Kollárová Zuzana/MUDr. Jandurová Iva

