ROČENKA 2015

obce Chlumín

Vážení spoluobčané,
uplynulý rok 2015 byl prvním rokem nového volebního období 2014 – 2018. Zastupitelstvo
naší obce postupovalo plně v souladu se schváleným volebním programem. Podařilo se nám
využít možností získání dotací Středočeského kraje, ale i Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Hodnota díla vytvořená v roce 2015 činila téměř 6 mil. Kč. Díky dotacím jsme tyto náklady
pořídili z rozpočtu obce bez nutnosti žádosti o bankovní úvěr. Největší akce „Obnova komunikace U rybníka“ a dokončení opravy Morového sloupu za více než 5 mil. Kč byly z 95%
pokryty dotacemi Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst a z Fondu obnovy památek. Chtěl bych v této souvislosti podtrhnout význam a pomoc zejména malým obcím, která
je dána uvedenými dotačními programy a poděkovat radě i zastupitelstvu Středočeského
kraje za jejich přidělení obci. Děkuji i dodavatelským ﬁrmám – Stavební ﬁrmě
Neumann s.r.o. (komunikace), manželům Korbelovým (Morový sloup) a ﬁrmě Global sport
Čupa, s.r.o. (sportoviště ZŠ) za velmi dobrou spolupráci a kvalitu díla.
V uplynulém roce se rovněž podařilo, na základě provedené digitalizace katastru obce,
dát do pořádku obecní pole a pozemky. Byly uzavřeny smlouvy o využívání pozemků zemědělskými ﬁrmami v souladu s novým zákonem. Plnili jsme i bod volebního programu týkající se jednání s církvemi o opravě jejich majetku, ale i možnosti získání objektů farního dvora
včetně staveb a kostela do vlastnictví obce jejich bezúplatným převodem. Nejvíce pokročilo
jednání o převodu kostela do majetku obce. Obec má možnosti získat dotace na opravy těchto kulturních památek včetně bývalé „Fary.“ Zastupitelstvo obce Chlumín schválilo záměr
dlouhodobého rozsahu „znovuvytvoření historického jádra obce,“ které je tvořeno právě z těchto objektů počínaje Morovým sloupem.
I v minulém roce žila naše obec bohatým kulturním programem, který zajišťovali místní
spolky a naše ZŠ a MŠ. Bez jejich přičinění si jen těžko dovedeme představit společenský
život v naší obci. Při této příležitosti jim velice děkuji a přeji hodně úspěchů v jejich zájmové
činnosti, zejména v jejich práci s dětmi. Poděkování patří i naší kronikářce paní Miloslavě
Antošové za zpracování této ročenky včetně bohaté fotodokumentace.
Na těchto dobrých výsledcích obce měl také svůj významný podíl zastupitel pan Josef
Kokoška. Se zármutkem jsme se s ním rozloučili na konci roku 2015. Čest Tvé památce,
Pepo.
RSDr. Václav Pokorný, starosta obce
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Zastupitelé obce Chlumín v roce 2015:
starosta:
místostarosta:
předseda ﬁnančního výboru:
předsedkyně kontrolního výboru:
člen ﬁnančního výboru:
člen kontrolního výboru:

RSDr. Václav Pokorný
Otakar Štický
Josef Buřil
Ludmila Hokešová
Tomáš Petržilka
Miroslav Priatka
Josef Kokoška
Radek Douša

PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE V ROCE 2015
9.979.443,29 Kč
8.566.489,69 Kč
1.412.953,60 Kč

Příjmy:
Výdaje:
Výsledek hospodaření:
Financování (splátky dlouhodobých úvěrů u ČMZR banky)

627.948,00 Kč

Celková hodnota majetku obce ke konci roku 2015 činila 104,5 mil. Kč Zůstatková hodnota majetku po odečtení oprávek 92,3 mil. Kč

STATISTICKÉ ÚDAJE OBCE
Celková výměra katastrálního území obce:
Z toho:
výměra orné půdy:
zastavěná plocha a ostatní plochy:
Celkový počet domů
z toho:
trvale obydlených domů
rozestavěných
rekreačních
neobsazených
Počet obyvatel obce Chlumín k 31. 12. 2015
z toho:
trvalý pobyt občana ČR
cizinci s trvalým pobytem a vazbou na občana ČR
trvalý pobyt cizince

629 ha
566 ha
63 ha
189
161
4
18
6
494
486
4
4
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Vybrané statistické údaje:
Kategorie
dospělí
z toho:
muži
ženy
děti (15-18 let)
z toho
chlapci
dívky
děti (do 15 let)
z toho:
chlapci
dívky
děti (6-7 let)
děti (do 3 let)
Průměrný věk obyvatel
Narozené děti v roce 2015

počet
401
203
198
11
5
6
82
41
41
16
26
39 let
4

Spoluobčané, kteří odešli z našich řad v roce 2015:
Josef Uher
ve věku 59 let
Dobroslav Pokorný
ve věku 77 let
Josef Kokoška
ve věku 67 let
Čest jejich památce. Pozůstalým rodinám vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Obec Chlumín poskytuje jako kontaktní místo Czech POINT následující služby týkající
se vydávání úředních dokumentů:
Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z katastrální mapy
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení řidičů
Vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů
Podání do registru účastníku provozu modulu autovraku ISOH
Výpis z Insolvenčního rejstříku
Přijetí podání podle živnostenského zákona
Datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentů
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Úřední hodiny Obecního úřadu Chlumín:
Pondělí a středa: 17,00 - 19,00 hod.
Tel.: 315 685 051, mobil: 724 858 519
e-mail: obec. chlumin@chlumin.cz, www.chlumin.cz
Jaký byl rok 2015 v zajišťování činnosti a úkolů zastupitelstva obce, spolkových organizací,
místních podnikatelů a občanů obce Chlumín:
Výchozí a prvořadá činnost zastupitelstva obce a spolkových organizací byla soustředěna na
plnění schváleného programu volebního období let 2014 - 2018:
V roce 2015 bylo konáno 7 veřejných zasedání zastupitelstva obce Chlumín.

VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHLUMÍN
V ROCE 2015 (ZO)
11. 2. 2015 - zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO v návaznosti na upřesnění výměry pozemků ve vlastnictví obce Chlumín užívaných občany obce Chlumín na základě dříve uzavřených smluv, které bylo provedeno v dubnu 2014
a na základě zákona č. 89/2012 Sb. upravujícím nově nájemní vztahy od 1. 1. 2014, rozhodlo o uzavření nových nájemních smluv podle příslušných ustanovení citovaného zákona
za současného ukončení dosavadních smluv o užívání pozemků. Nové nájemní smlouvy
budou zpracovány na základě shora uvedeného zákona a po projednání jednotlivých návrhů smluv v komisi navržené starostou obce. Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření komise ve složení: RSDr. Václav Pokorný, Josef Buřil, Josef Kokoška, Ludmila Hokešová,
Tomáš Petržilka.
– ZO Chlumín schvaluje zrušení předkupního práva k nemovitému majetku ve vlastnictví
Petra Sitaře, a to k pozemku p. č. st. 273, p. č. 3/1 a p. č. 784 v katastrálním území Chlumín
zřízené kupní smlouvou a smlouvou o předkupním právu ze dne 25. 1. 2010 s právními
účinky vkladu práva ke dni 8. 2. 2010 podle rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník.
– ZO bere na vědomí informativní zprávu starosty o počtu 504 obyvatel v obci přihlášených
k trvalému pobytu k 1. 1. 2015 včetně 8 trvalých pobytů cizinců a občanů z EU
– ZO schvaluje podání žádosti na Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj o bezúplatný převod části pozemku p. č. 14/1 v k. ú. Chlumín do vlastnictví obce.
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o podání žádosti dne 9. 2. 2015 na Ministerstvo
pro místní rozvoj o dotaci na 1. etapu projektu „Sportovní hřiště ZŠ Chlumín“ s celkovými
projektovanými náklady 609.675,- Kč, z toho dotace 400.000,- Kč.
– ZO bere na vědomí žádost spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet 2015“ a rozhodlo se této kampaně nezúčastnit.
– ZO bere na vědomí a souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4. rozpočtu obce Chlumín na rok
2014.
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– ZO bere na vědomí žádost pana Michala Pförtnera a souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu
nebytových prostor Chlumín čp. 94 k 15. 3. 2015.
Informace o plnění úkolů z jednání ZO vzešlých z jednání ze dne 22. 12. 2014.
Starosta obce požádal zastupitelstvo obce o prodloužení termínu pro předložení ﬁnančního
rozboru na jednotlivé typy pouličního osvětlení. Zastupitelstvo obce prodloužilo termín do
druhého zasedání zastupitelstva obce v roce 2015.
Diskuse:
a) ZO bere na vědomí informaci starosty obce o změně ve vedení SDH Chlumín schválené na
výroční valné hromadě SDH a JSDH Chlumín dne 24. 1. 2015: ZO bere na vědomí žádost
pana Stanislava Veselého o uvolnění z funkce velitele JSDH Chlumín a souhlasí s jmenováním pana Ing. Jána Chlebo do funkce velitele JSDH Chlumín od 1. 3. 2015. Náměstkem
starosty SDH Chlumín byl zvolen Bc. Václav Pokorný.
b) Zastupitel obce pan Miroslav Priatka vznesl připomínku k neplnění Provozního řádu hasičské zbrojnice v souvislosti s ﬁnančními náhradami za použití prostor hasičské zbrojnice
k soukromým akcím. K připomínce pana Miroslava Priatky starosta obce seznámil přítomné s pořádanými akcemi v hasičské zbrojnici v roce 2014: Celkem se jednalo o 8 akcí,
z nichž byly 2 akce pořádány místními spolkovými organizacemi a zbytek akcí byl pořádán
SDH Chlumín či jako rodinné akce jednotlivými členy SDH. Na tuto informaci reagoval
pan Miroslav Priatky s tím, že ﬁnanční úhrada za pořádání soukromých akcí v hasičské
zbrojnici by se měla týkat i členů SDH. K tomu starosta SDH pan Radek Douša, velitel
JSDH Ing. Ján Chlebo a člen SDH a zastupitel obce pan Tomáš Petržilka uvedli, že dle jejich názoru by členové SDH Chlumín za práci, kterou nezištně odvádí svým členstvím ve
sboru ve prospěch obce i veřejnosti, by měli mít při pořádání svých soukromých akcí prostory hasičské zbrojnice k dispozici zdarma. K tomuto názoru se přiklonil starosta obce.
ZO uložilo starostovi obce předložit na příští jednání zastupitelstva obce aktualizovaný
návrh Provozního řádu hasičské zbrojnice v obci Chlumín.
c) Starosta obce informoval o záměrech obce s využitím dotací Krajského úřadu Středočeského kraje na rok 2015.
d) K dotazu pana Josefa Kokošky týkajícímu se záměru obce ve věci dalšího provozování víceúčelového sportoviště v areálu TJ Sokol Chlumín, vzalo ZO na vědomí informaci starosty
obce o současném stavu o provozování tohoto sportoviště. Vzhledem k tomu, že v letošním
roce končí blokace možnosti prodeje nebo pronájmu areálu daná smlouvou o poskytnutí
dotace SZIF MZ, je možno areál pronajmout nebo prodat. ZO starostovi obce uložilo návrh
dalšího řešení využití provozování víceúčelového sportoviště do 30. 6. 2015.
30. 3. 2015 - zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Restaurování Morového sloupu v Chlumíně - 2. etapa“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a závazek spoluﬁnancování projektu
v minimální výši 5 % z celkových uznaných nákladů projektu.
– ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova komunikace místní části Chlu-
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–

–

–

–

–
–

–

mín „U rybníka“„ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spoluﬁnancování projektu v minimální výši 5% z celkových nákladů projektu.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Dovybavení výzbroje a výstroje JSDH
Chlumín“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spoluﬁnancování
projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.
ZO poskytuje neinvestiční dotace z rozpočtu obce na rok 2015:
a) ZO ČSCH Chlumín ve výši 20.000,- Kč na účel: pořádání výstavy drobného zvířectva
v Chlumíně v roce 2015 a na spoluﬁnancování akcí pro děti pořádaných místními organizacemi. (Dětský den, Mikulášský karneval).
b) SDH Chlumín ve výši 60.000,- Kč na nákup stejnokrojů, triček čepic, výstrojních značení
pro mladé hasiče Chlumín a na pořádání kulturních a společenských akcí v obci v roce
2015.
c) Honebnímu společenstvu Chlumín ve výši 10.000,- Kč na pořádání kulturních akcí v obci
Chlumín v roce 2015, nákup krmiv a medikamentů pro drobnou a spárkatou zvěř.
d) TJ Sokol Chlumín ve výši 50.000,- Kč na pořádání kulturních akcí v obci Chlumín v roce
2015, nákup sportovního vybavení a rekonstrukci budovy čp. 181 (okna, dveře, fasáda).
ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, deleguje pana RSDr. Václava Pokorného, jako zástupce obce
Chlumín k zastupování na všech mimořádných a řádných valných hromadách společnosti
Vodárny Kladno - Mělník a. s. ; jako náhradníky deleguje: Libora Lesáka, bytem Kralupy
n/Vlt. a Tomáše Hrodka, bytem Neratovice.
ZO schvaluje a vydává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 185/2001Sb., o odpadech
a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku obce
Chlumín č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Chlumín.
ZO schvaluje starostou obce předložený návrh Provozního řádu hasičské zbrojnice obce
Chlumín, který nabývá účinnosti dne 30. 3. 2015.
ZO na základě předloženého návrhu rozpočtu příspěvkové organizace poskytuje peněžní
prostředky z rozpočtu obce Chlumín pro rok 2015, jako příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní a mateřské škole Chlumín, ve výši 520.000,- Kč.
ZO schvaluje rozpočet obce pro rok 2015: Příjmy 7.293.200,00 Kč, Výdaje 6.665.252,00 Kč,
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 627.948,00 Kč

Plnění úkolů z jednání zastupitelstva obce ze dne 11. 2. 2015:
a) ZO ukládá starostovi obce předložit do příštího jednání zastupitelstva aktualizovaný návrh
„Provozního řádu hasičské zbrojnice Chlumín“. Úkol splněn viz text výše.
b) ZO ukládá starostovi obce předložení návrhu řešení provozování a využití víceúčelového
hřiště. Plnění: úkol trvá
c) ZO ukládá starostovi obce předložit ﬁnanční rozbor obnovy veřejného osvětlení v obci. Úkol
trvá.
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d) ZO ukládá starostovi obce předložit rozpis nákladů na energie v roce 2014, dle jednotlivých odběrných míst. Plnění: starosta obce předložil vyúčtování za elektřinu a plyn dle jednotlivých odběrných míst.
Diskuse:
a) V souvislosti s přípravou oslav k 25. výročí znovuobnovení a návratu k původnímu účelu
budovy ZŠ „Výuka a vzdělávání“, ZO souhlasí s návrhem opravy školní obvodové zdi
v areálu školy.
b) Starosta obce informoval přítomné, že Středočeský kraj přislíbil v průběhu roku 2015
opravu silnice od kostela ke hřbitovu. Dále podal informaci, že v současné době zjišťuje
možnosti k získání dotace na opravu hřbitovní zdi.
c) ZO schvaluje pořízení servisních služeb pro webovou aplikaci Geosense Mapový portál,
Pasport Katastru nemovitostí a Informační systém GISA od společnosti Geosense s. r. o.,
Praha 9, v celkové částce 68.822,- Kč, včetně DPH. Základní část bude pořízena v dubnu
2015, zbývající část bude dokončena začátkem roku 2016.
27. 5. 2015 - zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO schvaluje výsledky provedené inventarizací veškerého majetku a závazků obce Chlumín k 31. 12. 2014.
– ZO schvaluje dodatek č. 1. ze dne 16. 2. 2015 „Přílohy zřizovací listiny Základní a mateřské
školy Chlumín ze dne 16. 10. 2002“.
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce
Chlumín za rok 2014 a o skutečnosti, že nikdo z občanů obce Chlumín neuplatnil k závěrečnému účtu své připomínky. ZO schvaluje závěrečný účet obce Chlumín za rok 2014 bez
výhrad.
– ZO schvaluje účetní závěrku obce Chlumín za 2014. Schvalovaná účetní závěrka poskytuje
v rozsahu posuzovaných skutečností podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., v platném znění,
věrný a poctivý obraz účetnictví a ﬁnanční situace účetní jednotky.
– ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Chlumín a schvaluje rozdělení výsledku hospodaření ve výši 75.290,65 Kč do následujících fondů organizace: rezervní fond - 70.000,00 Kč, fond odměn - 5.290,65 Kč
– ZO schvaluje odpisový plán samostatných movitých věcí zařazených v majetku příspěvkové
organizace Základní a mateřská škola Chlumín.
– ZO vzhledem k praktické nevymahatelnosti schvaluje odpis pohledávek ve výši 15.040,- Kč
splatných do konce roku 2008 (7520,- Kč) a 2009 (7.520,- Kč) a jejich převod z rozvahového
účtu 315 na podrozvahu (účet 911).
– ZO bere na vědomí žádost manželů Mgr. Radky Frankové a Ing. Martina Franka o odkoupení obecního pozemku p. č. 665/4 o výměře 11 m2. ZO schvaluje záměr obce prodat nemovitý majetek, pozemek p. č. 665/4 vedený jako ostatní plocha (neplodná půda) o výměře
11 m2 za cenu 50,- Kč/m2.
– ZO schvaluje darovací smlouvu mezi panem Miloslavem Vyšínem, bytem Chlumín (jako
dárce) a obcí Chlumín (jako obdarovaný) ve věci nabytí pozemku o výměře 158 m2 v k. ú.
Chlumín.
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– ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce Chlumín na rok 2015.
Informace o plnění úkolů vzešlých z minulého jednání ZO ze dne 30. 3. 2015.
a) ZO ukládá starostovi obce předložit návrh řešení provozování a využití víceúčelového hřiště
v termínu do 30. 6. 2015. Plnění: úkol trvá.
b) ZO ukládá starostovi obce předložit ﬁnanční rozbor obnovy veřejného osvětlení v obci.
Z důvodu nepřítomnosti projektanta veřejného osvětlení (pobyt v zahraničí), ﬁnanční rozbor předloží do 30. 6. 2015. Plnění: úkol trvá
Diskuse:
a) ZO schválilo obeslání zemědělců, hospodařících na pozemcích (orná půda) v majetku obce
Chlumín (k. ú. Chlumín) bez řádné nájemní smlouvy, s výzvou k ukončení činnosti k 30. 9.
2015.
b) ZO vzalo na vědomí Nařízení vlády č. 52 ze dne 16. 3. 2015, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev.
c) Informace místostarosty obce o možnosti tříděného odpadu plastů, do složky plastů lze
ukládat i polystyren. Další informací je likvidace černé skládky u horkovodu, jejíž náklady
na odstranění představovaly 11.000,- Kč.
d) Informace starosty obce k připomínkám občanů k parkování traktorů, zemědělských strojů,
nářadí a přívěsů za automobily v nově vybudovaných ulicích, kde dochází k poškozování
zámkové dlažby únikem olejů a pohonných hmot. Starosta obce konstatoval, že parkovací
místa nejsou určena k dlouhodobému stání a parkování. Odstranění způsobeného znečistění půjde na náklady vlastníka strojů, nářadí a automobilů.
e) ZO bere na vědomí informaci starosty obce o získání dotace na vytvoření školního hřiště
pro míčové hry a doskočiště z dotačního fondu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
400.000,- Kč. Dále ZO ukládá starostovi obce provést výběrové řízení dle zákona na dodavatele stavebních prací sportoviště.
f) Starosta obce informoval přítomné o současném stavu řízení ve věci žádosti o dotaci Středočeského kraje odboru kultury a památek na 2. etapu opravy morového sloupu v Chlumíně. Žádost o dotaci byla podána v řádném termínu a potvrzeno bezchybné zpracování.
g) ZO Chlumín schvaluje obsah i závěry jednání mezi obcí Chlumín a Benediktinským arciopatstvím v Břevnově ze dne 21. 5. 2015 ve věci záměru obce o bezúplatný převod objektu
bývalé „fary“ v majetku Benediktinského arciopatství a „chlumínského zámku“ (muzea)
v majetku státu za účelem vybudování regionálního muzea, pečovatelského domu pro seniory a centra pro volnočasové aktivity občanů. ZO Chlumín schvaluje jednání vedená mezi
obcí Chlumín a farností Neratovice ve věci bezúplatného převodu kostela sv. Maří Magdaleny v Chlumíně za účelem opravy kostela, který je v havarijním stavu a tím zajistit zachování této kulturní památky pro další generace. ZO Chlumín pověřuje starostu obce
k dalšímu jednání v těchto záležitostech.
h) Dotaz pana Pavla Pokorného, zda je obec v případě získání místního kostela do vlastnictví
schopna ﬁnančně zajistit jeho opravu. Odpověď starosty obce: Obec bude plně využívat
možností získání dotací z EU i Ministerstva kultury a opravy budou rozděleny do etap.
i) Dotaz zastupitele obce pana Miroslava Priatky, proč dosud nebyla svolána komise zastupi-
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telstva obce pro zpracování podmínek pronájmů obecních pozemků. Informace starosty
obce k dotazu: Hlavní úsilí bylo věnováno zjištění možností získání dotací a zpracování žádostí. Komise zastupitelstva obce pro zpracování podmínek pronájmů bude v nejbližší době
svolána a na příštím jednání zastupitelstva bude předložen návrh podmínek pronájmu obecních pozemků.
j) Dotaz paní Aleny Sládkové, zda obec uvažuje o koupi stroje na úklid a údržbu obce s kabinou pro řidiče. Odpověď starosty obce: Obec nákup tohoto zařízení plánuje podle ﬁnančních možností i možnosti získání dotace.
k) Dále dotaz paní Aleny Sládkové, proč občané nemají u domů hnědé kontejnery na trávu
a BIO odpad. Odpověď místostarosty obce, že na tento odpad je určen kontejner v ulici
u staré hasičské zbrojnice v souladu s vyhláškou obce o odpadech.
l) Poděkování paní Miloslavy Antošové spolkovým organizacím za jejich kladný přístup a spolupráci při tvorbě ročenky obce Chlumín 2014. Starosta obce poděkoval nejen ve vztahu
k ročence, ale i jejich podílu na kulturním dění v obci.
m) Na dotaz zastupitelky obce paní Ludmily Hokešové ohledně přístupnosti ke kontejneru na
BIO odpad, odpověděl místostarosta obce, že kontejner je volně přístupný po celý týden.
n) Dotaz paní Aleny Šimonové na možnost zastřešení pískoviště v mateřské škole. Odpověď
starosty, že za účelem zastřešení pískoviště byly požádány dvě tesařské a pokrývačské ﬁrmy
o zpracování cenové nabídky. Celkové náklady u obou ﬁrem přesáhly 100 tisíc Kč. Obec
přehodnotila původní záměr a zastínění pískoviště bude řešit zakoupením velkého slunečníku s minimálním nákladem.
Dále paní Alena Šimonová vznesla připomínku k bezpečnosti žáků ZŠ v souvislosti s jejich
předáváním. Starosta obce konstatoval, že možnosti tohoto zabezpečení projedná s ředitelkou školy a na příštím jednání zastupitelstva podá informaci o vyřízení.
22. 7. 2015 - zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 665/2 vedeného jako ostatní plocha (neplodná
půda) o výměře 59 m2 vytvořeného z pozemku p. č. 665 vedeného jako neplodná půda geometrickým plánem č. 279-918/2014, potvrzeným Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj dne 12. 5. 2015, za cenu 50,- Kč/m2, manželům Daně a Ladislavu Dlouhým, bytem
Chlumín čp. 61.
– ZO schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 665/3 vedeného jako ostatní plocha (neplodná
půda) o výměře 68 m2, vytvořeného z pozemku p. č. 665 vedeného jako ostatní plocha (neplodná půda) geometrickým plánem č. 279-918/2014 potvrzeným Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj dne 12. 5. 2015, za cenu 50,- Kč/ m2 manželům Věře a Janu Baranovým, bytem Chlumín čp. 104.
– ZO schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 665/4 vedeného jako ostatní plocha (neplodná
půda) o výměře 11 m2 vytvořeného z pozemku p. č. 665 vedeného jako ostatní plocha (neplodná půda), geometrickým plánem č. 279-918/2014 potvrzeným Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj dne 12. 5. 2015, za cenu 50,- Kč/ m2, manželům Mgr. Radce Frankové, bytem Chlumín čp. 174 a Ing. Martinu Frankovi, bytem Chlumín 173.
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce “Sportovní hřiště ZŠ Chlumín“ a jeho výsledku.
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– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o uzavření a podpisu Smlouvy o dílo mezi obcí
Chlumín a vítězem výběrového řízení společností GLOBAL SPORT ČUPA s. r. o., Nová Ves
35, Frýdlant n. Ostr., na stavební práce „Sportovní hřiště ZŠ Chlumín“ a smlouvu dodatečně schvaluje.
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Restaurování Morového sloupu v Chlumíně - 2. etapa“
a o jeho výsledku.
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o uzavřené Smlouvě o smlouvě budoucí na dílo
“Restaurování Morového sloupu v Chlumíně - 2. etapa“ s vítězkou výběrového řízení paní
MgA. Terezou Korbelovou, Dřísy 337, 277 14 Dřísy a smlouvu dodatečně schvaluje.
– ZO schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Chlumín a vítězkou výběrového řízení paní MgA.
Terezou Korbelovou, Dřísy 337, 277 14 Dřísy. V případě získání dotace z Fondu kultury
a obnovy památek z rozpočtu Středočeského kraje pověřuje starostu obce k jejímu uzavření
a podpisu. Tím smlouva o smlouvě budoucí uzavřená dne 11. 6. 2015 pozbývá platnosti
v plném rozsahu.
– ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci „Obnova komunikace místní části obci
Chlumín U rybníka“ v termínu 24. 7. 2015 a pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu
Smlouvy o dílo mezi obcí Chlumín a vítězem výběrového řízení v případě získání dotace
z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje.
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o aktuálním stavu rezervního fondu příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Chlumín je 105.260,53 Kč.
– ZO na základě § 30 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
schvaluje pořízení videovrátníku ke vchodu do budovy Základní školy Chlumín čp. 123,
v ceně 29.605,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní a mateřská škola
Chlumín, okres Mělník.
– ZO schvaluje záměr obce pronajmout víceúčelové sportoviště včetně příslušenství (dřevostavba) v majetku obce s následujícími podmínkami:
• nájemce uzavře smlouvu se stávajícím správcem hřiště na výkon činnosti správce za účelem zajištění řádné údržby a chodu celého areálu, smlouvu o nájmu na dobu neurčitou od
1. 10. 2015 se zákonnou výpovědní lhůtou, nebo dohodou obou stran o výpovědi,
• provozovatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu obce Chlumín sportoviště předat k provozování dalším subjektům, nebo třetím osobám.
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o tom, že na základě čl. II odst. 2 Smlouvy
o nájmu pozemků uzavřené dne 25. 9. 2009 mezi obcí Chlumín, jako pronajímatelem a společností HANKA MOCHOV s. r. o., se sídlem v Mochově, jako nájemcem, končí nájem pozemků v majetku obce Chlumín (p. č. PK 651/1 o výměře 4837 m2, PK 339/3 o výměře 1241
m2 a PK 687 o výměře 3106 m2 v k. ú. Chlumín k 30. 9. 2015 a tím smlouva v plném rozsahu zaniká.
– ZO bere na vědomí dohodu o ukončení nájmu výše uvedených pozemků mezi obcí Chlumín a společností HANKA MOCHOV s. r. o., se sídlem v Mochově a proti jejímu uzavření
nemá námitek.
– ZO schvaluje záměr obce propachtovat nemovitý majetek - pozemky v k. ú. Chlumín (zapsané na LV 10001) za účelem provozování zemědělské výroby za minimální cenu 3.000,-
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Kč za ha/rok uvedenými s dalšími podmínkami pachtu uvedenými v návrhu záměru.
– ZO pověřuje místostarostu obce pana Otakara Štického a komisi jmenovanou dne 11. 2.
2015 ve složení RSDr. Václav Pokorný, Josef Buřil, Josef Kokoška, Ludmila Hokešová
a Tomáš Petržilka k otevření obálek s nabídkou žadatelů o nájem pozemků.
– ZO ukládá starostovi obce vyzvat občany obce Chlumín, kteří bez řádné smlouvy využívají
ke svým soukromým účelům obecní pozemky k jejich vyklizení a předání obci Chlumín k 30.
9. 2015.
– ZO ukládá starostovi obce předložit na příštím jednání zastupitelstva obce návrh záměru
propachtovat nemovitý majetek obce Chlumín - pozemky v k. ú. a obci Chlumín, určené
k soukromému využití občanů obce za cenu 2,- Kč/m2 a rok, část pozemku p. č. 663/2, (před
domy č. p. 48 - 52) za cenu 1,- Kč/m2 a rok s podmínkou pravidelné údržby zeleně.
– ZO Chlumín schvaluje rozpočtové opatření č. 2. rozpočtu obce Chlumín na rok 2015.
Informace o plnění úkolů vzešlých z jednání zastupitelstva ze dne 27. 5. 2015:
a) Dotaz pana Miroslava Priatky na způsob určení pořizovací ceny (615.967,73 Kč) u automobilu VW Transporter, který byl na obec převeden zdarma. Plnění: Starosta obce předložil zastupitelstvu obce účetní doklad IM č. 43205 o vyřazení dlouhodobého hmotného
majetku z užívání Policejního prezidia v účetní hodnotě 615.967,73 Kč. Dále k nahlédnutí
účetní kartu automobilu VW Transporter s vyčíslenými účetními odpisy. Zůstatková cena
automobilu k 31. 12. 2014 činí 487.617,73 Kč. Opravy celkem od 22. 10. 2010 činí
128.350,- Kč.
b) ZO ukládá starostovi obce předložit návrh řešení provozování a využití víceúčelového hřiště
v termínu do 30. 6. 2015. Úkol splněn v bodě tohoto zápisu: “Pronájem víceúčelového sportoviště. “
c) ZO ukládá starostovi obce předložit ﬁnanční rozbor obnovy veřejného osvětlení v obci.
Plnění: starosta obce předložil cenovou nabídku ﬁrmy Mivona elektroslužby na výměnu
stávajících svítidel za LED osvětlení a výměnu doporučil. Na dotaz pana Tomáše Petržilky
na životnost světel, starosta odpověděl, že záruka světel je 3 roky a životnost bude ověřena
u výrobce.
d) ZO schválilo obeslání zemědělců hospodařících na pozemcích v majetku obce (orná půda)
v k. ú. Chlumín, bez řádné nájemní smlouvy výzvou k ukončení jejich zemědělské činnosti
k 30. 9. 2015. Úkol splněn.
e) Dotaz pana Miroslava Priatky, zastupitele obce, proč dosud nebyla svolána komise zastupitelstva obce pro zpracování podmínek pronájmů obecních pozemků. Starosta informoval,
že komisi v nejbližší době svolá. Úkol trvá.
i) Dotaz paní Aleny Šimonové k zajištění bezpečnosti žáků s jejich předáváním a vyzvedáním
ze školy. Splnění úkolu viz text tohoto zápisu.
Diskuse:
a) Starosta obce informoval o současném stavu zastřešení pískoviště v areálu mateřské školy.
Konstatoval, že velkorozměrný slunečník, jako sponzorský dar do dnešního dne sponzorská ﬁrma nedodala. Navrhl nechat na zakázku vyrobit železnou konstrukci s úchyty na plachtu.
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b) Starosta obce seznámil přítomné s děkovným dopisem nadace „Lékaři bez hranic“ s žádostí o pravidelnou ﬁnanční výpomoc. ZO schvaluje ﬁnanční výpomoc nadaci „Lékaři bez
hranic“ ve výši 6.000,- Kč splatnou nejpozději k 30. 11. 2015.
c) Starosta obce seznámil s nabídkou ﬁrmy Proxima Bohemia, s. r. o., vydavatelství místopisného tisku na knižní komplet v dárkovém balení „kniha Čechy a kniha Morava a Slezsko“. Vzhledem k tomu, že obec Chlumín využila v plném rozsahu obdobný projekt
v loňském roce, ZO nesouhlasí se zakoupením knižního kompletu knihy„Čechy a knihy
Morava a Slezsko“.
d) Pan Ladislav Dlouhý vznesl připomínku k nedostatečné údržbě vybudovaných komunikací
současnou technikou, kterou obec používá. Zdůvodnění starosty obce: Nedostatečné technické vybavení obce pro údržbu místních komunikací a zeleně jsou vysoké pořizovací náklady této techniky. V souvislosti s investováním obce do jiných projektů schválených
zastupitelstvem obce nebylo zatím možno tuto techniku zakoupit. Při sestavování rozpočtu
na rok 2016 bude tato technika zahrnuta do výdajů obce se zajištěním možnosti využití dotačních titulů.
e) Starosta obce informoval přítomné o činnosti pracovní skupiny ve věci pronájmů obecních
pozemků obce, které jsou některými občany využívány bez souhlasu obce k soukromým
účelům (parkování automobilů a strojů, autovraků, skladování různého materiálu). ZO
bere na vědomí informaci starosty obce o činnosti pracovní skupiny ve věci využívání veřejného prostranství a ukládá starostovi obce vyzvat písemně občany, kteří neoprávněně
využívají veřejné prostranství k soukromým účelům k okamžitému ukončení jejich konání.
f) Starosta SDH Chlumín pan Radek Douša s panem Tomášem Petržilkou jménem SDH Chlumín poděkovali a předali zastupitelům a zaměstnancům obce, kteří se nemohli zúčastnit
slavnostního předání pamětního listu a čestného uznání za dlouholetou pomoc SDH v jejich
činnosti u příležitosti 135. výročí založení sboru.
23. 9. 2015 - zápis z veřejného zasedání zastupitelstva (ZO)
– Návrh ZO o poskytnutí obecních polí do pachtu zemědělcům starosta obce seznámil přítomné se zápisem z jednání komise zastupitelstva obce Chlumín, ve věci komplexního řešení pozemků v majetku obce. ZO bere na vědomí zápis z jednání komise zastupitelstva
obce Chlumín a schvaluje propachtovat uvedené pozemky v k. ú. Chlumín uvedeným pachtýřům dle souhlasu komise zastupitelstva obce.
Výměra pozemku
Farma Obříství s. r. o, Bedřicha Smetany, 24, Obříství
45.634 m2
Igor Havelka, Svatopluka Čecha 1, Obříství
38.146,6 m2
Jan Bittner, Chluumín 16
13.074 m2
Hanka Mochov s. r. o., Starý Dvůr 302
9.383 m2

Výše pachtovného
15.972,- Kč/12 měsíců
11.444,- Kč/12 měsíců.
4.000,- Kč/12 měsíců
5.630,- Kč/12 měsíců
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Jan Staník, Akátová 1233 Neratovice
27.507 m2
Farma Kozárovice, s. r. o. Kozárovice 9
16.438 m2
Josef Buřil, Chlumín 8.
136.006,4m2
Pavel Pokorný, Chlumín 124
820 m2

8.252,- Kč/12 měsíců
9.863,- Kč/12měsíců
44.215,- Kč/12 měsíců
271,- Kč/12 měsíců

– ZO pověřuje starostu obce k podpisu smluv a dále k tomu, aby pozemky, o které nebude mít
některý z žadatelů nadále zájem, nabídl ostatním zájemcům.
– ZO bere na vědomí zápis z jednání zastupitelstva obce ve věci komplexního řešení pozemků
v majetku obce Chlumín.
– ZO bere na vědomí žádost paní Michaely Šnajdrové o odkoupení či pronájem části obecního pozemku p. č. 662/2 v k. ú. a obci Chlumín a záměr prodeje, nebo pronájmu tohoto
pozemku ZO neschvaluje.
– ZO v návaznosti na upřesnění výměry pozemků ve vlastnictví obce Chlumín užívaných občany, na základě dříve uzavřených smluv, které bylo provedeno v dubnu 2014 a na základě
zákona č. 89/2012 Sb. upravující nově nájemní vztahy ode dne 1. 1. 214, rozhodlo o uzavření
nových nájemních smluv podle příslušných ustanovení a zákona č. 89/2012 Sb. za současného ukončení dosavadních smluv o užívání pozemků. Při uzavírání nových smluv budou
mít přednost dosavadní uživatelé, kteří řádně plní své závazky z užívání pozemků a nemají
nedoplatky vůči obci Chlumín.
– Starosta obce informoval přítomné o žádosti TJ Sokol Chlumín pronajmout víceúčelové
sportoviště, se schválením zastupitelstva obce na svém minulém jednání záměr obce za minimální možnou cenu. Po konzultaci s právníky bylo obci doporučeno změnit záměr obce
z pronájmu na výpůjčku.
– ZO souhlasí a revokuje usnesení č. 11/4/2015 z jednání zastupitelstva ze dne 22. 7. 2015.
– ZO schvaluje záměr obce vypůjčit nemovitý majetek víceúčelové sportoviště, jehož součástí
je dětské hřiště, které nebude předmětem výpůjčky, a dřevostavba LENA, za účelem provozování sportoviště a sportovní využití veřejnosti, především občanů obce při dodržení
stanovených podmínek.
– ZO bere na vědomí žádost manželů Antonie a Břetislava Beznoskových o odkoupení obecního pozemku p. č 662/12, vedeného jako ostatní plocha o výměře 10 m2 a pozemku p. č. st.
284 vedeného jako stavební plocha o výměře 1 m2 za cenu 180,- Kč/m2. ZO schvaluje záměr
obce prodat nemovitý majetek manželům Antonii a Břetislavu Beznoskovým.
– ZO revokuje, v návaznosti na informaci starosty o postupu dalšího jednání s církevními činiteli ve věci záměru obce Chlumín obnovit historickou část obce od náměstí přes kostel,
zámek a hospodářské budovy bývalé fary, usnesení č. 5 z jednání zastupitelstva obce ze dne
17. 7. 2013 a schvaluje navrácení části pozemku v k. ú. Chlumín o výměře 2,59 ha dle schváleného Územního plánu obce Chlumín do plochy smíšené obytné.
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o tom, že aktuální stav rezervního fondu pří-
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–

–

–

–

–

–

spěvkové organizace \Základní škola a matřská škola Chlumín je 75.655,53,- Kč. ZO schvaluje pořízení přístřešku na pískoviště v areálu mateřské školy včetně stavby, ukotvení na
místě a plachty přístřešku v celkové částce do 50.000,- Kč.
ZO přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2015 na projekt „Dovybavení výzbroje a výstroje
JSDH Chlumín“ ve výši 200.000,- Kč. Obec zajistí ze svých prostředků povinný 5% podíl na
celkových nákladech projektu.
ZO přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst pro rok 2015 na projekt Obnova komunikace místní části obce Chlumín „U rybníka“
ve výši 4.355.030,- Kč. Obec zajistí ze svých prostředků povinný 5% podíl na celkových nákladech projektu.
ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Chlumín a vítězkou výběrového řízení MgA. Terezou
Korbelovou, Dřísy 337, 277 14 Dřísy na „Restaurování Morového sloupu v Chlumíně“- 2.
etapa a pověřuje starostu k jejímu uzavření a podpisu.
ZO přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2015 na projekt „Restaurování Morového sloupu v Chlumíně - 2
etapa“ ve výši 435.000,- Kč. Obec zajistí ze svých prostředků povinný 5% podíl na celkových nákladech projektu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu
smlouvy o poskytnutí dotace.
ZO přijímá dotaci z Programu účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015, ve výši 4.512,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 obce Chlumín na rok 2015.

Informace o plnění úkolů vzešlých z jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2015.
a) ZO ukládá starostovi ověřit u výrobce životnost světel vybraných pro obměnu veřejného
osvětlení a zjistit možnost získání dotace. Plnění: Starosta informoval, že životnost světel,
které jsou navrženy na výměnu veřejného osvětlení v obci je dle výrobce 15 - 20 let. Starosta
obce konstatoval, že celkové náklady na výměnu 30 ks svítidel veřejného osvětlení jsou dle
cenové nabídky ﬁrmy Mivona 83.094,- Kč a jejich návratnost dle projektanta jsou 2. etapy,
včetně přidání jednoho svítidla u fary se zahrnutím do rozpočtu roku 2016. ZO schvaluje výměnu 30ti kusů svítidel veřejného osvětlení od ﬁrmy Mivona dle cenové nabídky ve výši
63.094,- Kč s tím, že 15 ks svítidel bude vyměněno do konce roku 2015 a uhrazeno do konce
roku 2015 z rozpočtu obce na rok 2015. Výměna zbývajících 15 kusů svítidel, včetně nákladů na instalaci 1 kusu nového světla v ulici u fary bude realizováno v roce 2016.
b) ZO bere na vědomí informaci starosty obce o činnosti pracovní skupiny ve věci využívání veřejného prostranství a ukládá starostovi obce vyzvat písemně občany, kteří neoprávněně
využívají veřejné prostranství k soukromým účelům k okamžitému ukončení jejich konání.
“ Plnění: Starosta informoval, že dotčení občané obdrželi v této věci písemnou výzvu a došlo
k nápravě. Nadále však trvá vyřešit s panem P. Adamčíkem parkování jeho osobních automobilů.
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Diskuse:
a) Paní Alena Sládková vznesla dotaz na chybějící plachtu na pískovišti v mateřské škole. Starosta konstatoval, že tuto záležitost bude řešit s ředitelkou školy.
b) Starosta obce informoval přítomné o vypracování návrhu na řešení parkování v ulici od
školy ke Krumlovským a v ulici od Dlouhých k Vokounům, od ﬁrmy Dopravní značení Mělník. ZO schvaluje osadit v ulici od Dlouhých k Vokounům z obou stran dopravní značku
„zákaz stání“, dle cenového návrhu ﬁrmy Dopravní značení Mělník, za cenu 11.175,- Kč.
c) ZO schvaluje pořízení digitálního povodňového plánu obce Chlumín, včetně vodoměrné
a srážkové stanice z Operačního programu Životního prostředí v ceně 356.950,- Kč, včetně
DPH s tím, že skutečné náklady obce po přiznání dotace budou činit 53.543,- Kč a budou
uhrazeny z rozpočtu obce Chlumín na rok 2016.
d) Starosta obce informoval přítomné o možnosti veřejného nahlédnutí do katastrálního operátu obnoveného přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území
Chlumín.
e) Paní Alena Šimonová se dotázala na možnost odstranění živého plotu v areálu mateřské
školy z důvodu bezpečnosti dětí. Starosta tuto připomínku projedná s ředitelkou školy.
f) Pan Ladislav Dlouhý vznesl dotaz na záměr obce v případě, že od církve obec získá bezúplatným převodem objekty bývalé fary. Odpověď starosty: záměrem obce je vybudovat
v místě regionální muzeum, volnočasový areál a domov pro seniory To vše za předpokladu
získání dotací.
11. 11. 2015 - zápis z veřejného zasedání zastupitelstva (ZO)
– ZO bere na vědomí a schvaluje zápis z jednání komise zastupitelstva obce ve věci komplexního řešení pozemků v majetku obce Chlumín ze dne 4. 11. 2015.
– ZO schvaluje pronajmout níže uvedené pozemky v k. ú a obci Chlumín níže uvedeným nájemcům
Nájemce:
Ladislav Nečil, Chlumín 111
Jiří Kebza, Chlumín 63
Miloslav Strouhal, Brigádníků 3038/319 Praha 10
Hana Turková, Chlumín čp. 72
Josef Volf, Chlumín čp. 78
Jan Hokeš, Chlumín čp. 22
Markéta Charousová, Chlumín 101

výměra
1.084 m2
176 m2
163 m2
178 m2
162 m2
657 m2
889 m2

cena pronájmu na rok:
2.168,- Kč
176,- Kč
163,- Kč
178,- Kč
162,- Kč
1 314,- Kč
1 778,- Kč

Výměra obecních pozemků navržených k pronájmu celkem 3.309 m2
– ZO schvaluje výpůjčku víceúčelového sportoviště a rekreační plochy v k. ú. Chlumín, jehož
součástí je na pozemku dřevostavba. Jediným zájemcem o výše uvedenou výpůjčku je TJ
Sokol Chlumín.
– ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 662/12 o výměře 10m2 a pozemku p. č. st. 284 o výměře
1 m2 v k. ú a obci Chlumín za cenu 180,- Kč/m2, manželům Antonii a Břetislavu Beznos-
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kovým, bytem Praha 8.
– ZO schvaluje na období od 1. 1. 2016 do schválení rozpočtu obce Chlumín na rok 2016 rozpočtové provizorium.
– ZO bere na vědomí informativní zprávu starosty obce o jmenování a složení inventarizační
komise k provedení řádné inventarizace veškerého majetku a závazků obce Chlumín k 31.
12. 2015: Ludmila Hokešová (předsedkyně komise), Dana Wimmerová (členka), Radek
Douša/člen).
– ZO schvaluje záměr obce pronajmout nemovitý majetek obce - část obecního pozemku
p. č. 645/1 o výměře 50m2 v k. ú. a obci Chlumín za cenu 2.400,- Kč za rok, k využití pozemku jako odstavné plochy.
Informace o plnění úkolů z předchozího jednání zastupitelstva obce Chlumín.
a) Řešení situace ohledně chybějící plachty na pískoviště v areálu MŠ Chlumín: V pískovišti
MŠ byl vyměněn písek, vrácena původní plachta na jeho zakrytí, v současné době probíhá
instalace přístřešku nad pískovištěm.
b) ZO schvaluje osadit ulici od školy ke Krumlovským z obou stran dopravními značkami
„zóna“ s maximální povolenou rychlostí 30 km/hod a s příkazem zvýšené pozornosti vůči
chodcům a při výjezdu na silnici č. 101 a umístit značku „dej přednost v jízdě“ dle cenového návrhu ﬁrmy Dopravní značení Mělník, s. r. o., za cenu 11.927,- Kč.
c) Starosta obce informoval o jednání s panem Pavlem Pokorným ve věci nepřetržitého parkování jeho karavanu na odstavné ploše před jeho domem. Pan Pavel Pokorný oznámil, že
karavan před jeho domem na ulici již nestojí.
d) Starosta obce informoval o jednání s ředitelkou mateřské školy o možnosti odstranění živého plotu v areálu MŠ z bezpečnostních důvodů dětí. V této souvislosti odstranění bylo
dojednáno, že ředitelka školy projedná s učitelkami MŠ jejich odpovědnost za pohyb dětí
v celém areálu MŠ.
Diskuse:
a) ZO schvaluje Dodatek smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2015 uzavřené mezi objednavatelem
obcí Chlumín a zhotovitelem - STAVEBNÍ FIRMOU NEUMANN s. r. o., o prodloužení
zhotovení stavby “Obnova komunikace místní části Chlumín – U Rybníka“ do 21. 12. 2015.
b) Starosta obce informoval o současném vývoji přidělených dotací obci pro rok 2015. V současné době byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj dotace na víceúčelové sportoviště v areálu ZŠ Chlumín. Přidělené dotace pro JSDH, ulici „U rybníka“ a na 2. Etapu
opravy morového sloupu jsou zatím ve fázi podpisu smlouvy.
c) Starosta obce informoval o přípravě slavnostního rozsvícení vánočního stromu v místním
parku dne 29. 11. 2015.
16. 12. 2015 - zápis ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO schvaluje Provozní řád dešťové kanalizace obce Chlumín vypracovaný projektantem
ing. Richardem Gnanem.
– ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Chlumín č. 2/2015, kterou se mění některé
body obecně závazné vyhlášky obce Chlumín s účinností od 1. 1. 2016.
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– ZO bere na vědomí žádost paní Hany Vaňousové o pronájem obecního pozemku p. č. KN 23
o výměře 2098m2, kterou předala OÚ Chlumín až po jednání zastupitelstva dne 11. 11.
2015.
– ZO ruší své rozhodnutí ze dne 11. 11. 2015 ve věci vyzvání dosavadního uživatele k vyklizení obecního pozemku p. č. 23 o výměře 2098m2 v k. ú. a obci Chlumín.
– ZO schvaluje záměr obce Chlumín propachtování pozemku p. č. 23 o výměře 2098 m2 v k. ú.
a obci Chlumín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, za cenu 2,- Kč/m2, za účelem užívání
pozemku jako zahrady a za následujících podmínek:
- pacht na dobu neurčitou od 1. 3. 2016
- pachtýř nesmí bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele pozemek pronajmout, vypůjčit nebo přenechat do užívání třetí osoby
-pachtýř nesmí bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele změnit způsob využití pozemku evidovaný v katastru nemovitostí.
– Starosta obce informoval o dokončení výroby a instalace přístřešku na pískoviště v ceně
41.352,- Kč. Jelikož výdaje přesáhly částku 40.000,- Kč, jedná se o náklad investičního charakteru, který je možný ﬁnancovat pouze z fondu investic, nikoliv z rezervního fondu jak
bylo schváleno na zasedání ZO Chlumín dne 23. 9. 2015, ZO revokuje usnesení zastupitelstva obce Chlumín č. 10/5/2015 ze dne 23. 9. 2015.
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o aktuálním stavu rezervního fondu příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Chlumín: fond investic: 14.866,00 Kč, rezervní
fond: 75.655,53 Kč
– ZO schvaluje použít ﬁnanční částku 41.352,- Kč z fondu investic Základní a mateřská škola
Chlumín na pořízení dlouhodobého majetku (stavby) přístřešku na pískoviště v areálu MŠ
Chlumín.
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o nařízení vlády ČR ze dne 14. 12. 2015 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva a to s účinností od 1. 1. 2016.
– ZO schvaluje nenavyšovat a zachovat stávající výši odměn za výkon funkce členům zastupitelstva obce Chlumín dle usnesení č. 15/1/2014 ze dne 5. 11. 2014.
– ZO bere na vědomí informativní zprávu starosty obce Chlumín o vypovědění smlouvy s dosavadním dodavatelem elektrické energie – ﬁrmou One Energy Česká republika,
a. s. a o uzavření nové smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí se společností ČEZ Prodej, s. r. o. na dobu určitou od 9. 12. 2015 do 9. 12. 2018.
– ZO schvaluje podání žádosti o ﬁnanční podporu na Ministerstvo pro místní rozvoj v maximální možné výši 400.000,- Kč na akci „Vybudování sportoviště v areálu ZŠ Chlumín 2.
etapa herní prvky“, jejíž celkové předpokládané náklady činí 527.263,- Kč, prostřednictvím
ﬁrmy INNOVA Int., s. r. o,, Jílová 1913/14, Ostrava.
– ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce sportoviště mezi obcí Chlumín a TJ Sokol Chlumín s následující změnou: vypustit celý text bodu č. 2 čl. V. "práva a povinnosti smluvních stran a nahradit následujícím textem: TJ se zavazuje, že bude dbát na řádnou údržbu předmětu
výpůjčky v součinnosti s dosavadním správcem sportoviště.
– ZO bere na vědomí žádost paní Ludmily Nečilové o odkoupení části obecního pozemku
p. č. 98/6 o výměře 905m2 a části pozemku p. č. 98/18 o výměře 179m2 a prodej výše uvedených pozemků neschvaluje.
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Diskuse:
a) Starosta obce upozornil přítomného občana pana Pavla Pokorného, že i po předchozím
upozornění má stále zaparkovaný karavan na obecní komunikaci a požádal ho o jeho odstranění. Pan Pavel Pokorný sdělil, že se k této záležitosti nebude vyjadřovat.
b) Občan obce pan Jan Baran vznesl dotaz, zda má obec Chlumín v plánu zřídit novou obecní
komunikaci vedoucí k jeho domu. Starosta obce informoval přítomné, že vybudování této
komunikace není v současné době v plánu a že prozatím bude obec příjezdovou cestu vedoucí k jeho nemovitosti udržovat v rámci možností.
c) Občanka obce paní Květoslava Svobodová vznesla dotaz ohledně příjezdové cesty vedoucí
k jejímu domu, kterou používala stavební ﬁrma pro zásobování stavebním materiálem na
akci ulice “U rybníka“. Starosta obce informoval, že tato cesta bude upravena ﬁrmou Neumann, s. r. o.
Dále vznesla dotaz, zda bude svozová ﬁrma komunálního odpadu zajíždět až k jejich domu.
Starosta obce informoval, že ano a záležitost projedná se společností A. S. A.
d) Starosta SDH Chlumín pan Radek Douša poděkoval všem spolkům v obci za jejich celoroční činnost.
Závěr: Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a popřál příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v roce 2016.

PIETNÍ AKT K UCTĚNÍ PAMÁTKY VOJÁKŮ RUDÉ ARMÁDY
Dne 7. května 2015 byly k uctění památky padlých vojáků Rudé armády položeny na hrob jejich posledního odpočinku květiny žáky Základní školy Chlumín. Dne 8. května 2015, v den
70. výročí osvobození Československa, tak učinili též zastupitelé obce, zástupci spolkových
organizací a občané obce.
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JEDNÁNÍ POSLANKYNĚ PARLAMENTU ČR
SE ZÁSTUPCI CÍRKVE A ZÁSTUPCI OBCE CHLUMÍN.
Dne 11. května 2015 se uskutečnilo společné jednání poslankyně Parlamentu ČR, členky rozpočtového výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Ing. Věrou Kovářovou, ve věci opakovaného požadavku obce, týkající se generální opravy místního kostela a zámku.
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ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY OBCE CHLUMÍN
ZAJIŠŤOVANÁ ZDRAVOTNÍM STŘEDISKEM OBŘÍSTVÍ
Zdravotnické středisko Obříství, PLD, MUDr. Naděžda Sehnalová
Zhodnocení roku 2015
V ordinaci praktického lékaře pro dospělé ošetřujeme pojištěnce dle jejich potřeb při téměř
stejném počtu registrovaných pacientů jako v roce 2014. Provádíme standardně léčebnou péči
o akutní i chronické pacienty, ale také preventivní a závodní péči. Zdravotní pojišťovny preferují a osobně vyzývají své pojištěnce k preventivním prohlídkám s programy prevence k určitým věkovým kategoriím. V roce 2015 jsme provedli 910 prevencí a 270 preventivních
vyšetření stolice u lidí nad 50 let. Na mamograﬁcký screening zpravidla odesílá ošetřující gynekolog. Nad rámec běžného vybavení ordinace praktických lékařů provádíme též další přístrojová vyšetření: odběry do laboratoře, INR, CRR, EKG. Již druhý rok vyšetřujeme ambulantní
monitoring krevního tlaku po dobu 24 hodin. (Holter). Celkem 89 vyšetření za rok 2015. Na
mých web stránkách informuji včas o změnách v ordinaci z důvodů kongresů, zástupů, dovolených. Je zde také přehledný rozpis standardních ordinačních hodin. Můžete sledovat
přímo na webu a nemusíte volat, jak ordinujeme. Pokud neordinuji u sebe, máme zástup vzájemně trvale domluvený s MUDr. Martincovou v ordinaci Byšice.
Mnoho onemocnění patří do psychosomatické kategorie, tzn. že příčina některých nemocí může být ve špatné psychice a stressu, kterého je v dnešní době kolem nás spousty.
Pokud chcete pro sebe něco udělat, starejte se o své duševní i fysické zdraví: dodržujte
režimová opatření, jezte střídmě a pravidelně, a mějte dostatek pohybu. Jen tak budete
v životě spokojeni a pozitivní a zbavíte se mnohých civilizačních chorob. Respektujte sebe
i okolí a rozdávejte úsměvy - nic Vás to nestojí a zároveň potěšíte jiného člověka. Jak jednoduché. A než jdete k lékaři, ptejte se, co pro své zdraví můžete udělat Vy sami, jelikož
mnoho onemocnění vznikne z nesprávného životního stylu a toto lékař nemůže ovlivnit.
Web: www.mudrsehnalová.cz
HODNĚ ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ PO CELÝ ROK 2016 PŘEJE
MUDr. Naďa Sehnalová s Danou Ederovou

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUMÍN
Rok 2014/2015 - Základní škola 1. stupeň a mateřská škola Chlumín.
V tomto školním roce se základní škola rozrostla o jednu třídu. Nově jsme otevřeli a vybavili
1. třídu, kam nastoupilo 12 prvňáčků. Třídní učitelkou se stala Mgr. Ivana Justová. Ve druhé
třídě, kam chodilo 18 žáků/ ve 2. ročníku 7 žáků, ve 3 ročníku 11 žáků/ byla třídní učitelkou
Mgr. Věra Hloušková. Ve třetí třídě, kam chodilo 11 žáků/ do 4. ročníku 6 žáků, do 5. ročníku
5 žáků/ byla třídní učitelkou Mgr. Radka Franková. Školní družinu vedla vychovatelka paní
Gabriela Nápravníková, bylo přihlášeno 23 žáků. Celkem v tomto školním roce měla základní
škola 41 žáků. Mateřská škola ve dvou odděleních měla 50 dětí. Jako v předešlých letech škola
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pořádala různé akce pro děti. Divadelní představení, návštěvy kina, Mikulášskou nadílku, vánoční a velikonoční výstavu, návštěvy a prohlídky zámků Mělník, Veltrusy a kostnice Mělník
a prohlídka Pražského hradu. Různé vzdělávací pořady, besedy, exkurze a přednášky. Sportovní soutěže a školní výlety. Základní škola uskutečnila výlet do Prachovských skal a do Starých hradů, kde se dětem velice líbilo. Mateřská škola byla na výletě v Zooparku - Zájezd
u Kladna. Na škole opět pracovaly 3 zájmové útvary: hra na zobcovou ﬂétnu, taneční kroužek
a anglický jazyk. Celkem každý kroužek navštěvovalo okolo 15 žáků. Jako každým rokem
i v tomto roce základní i mateřská škola sbírala starý papír, vybité baterie, malé elektrospotřebiče a starý olej. Účastnili jsme se ekologické akce: „Uklízíme svět“, kde na jaře a na podzim uklízíme okolí naší školy. V měsíci květnu škola pořádala „Oslavu 25. výročí znovu
otevření Základní školy v Chlumíně“. Oslava se vydařila, setkali se zde starší i mladší absolventi školy. Prohlédli si nově rekonstruovanou základní školu, shlédli připravený program při
hudbě až do večerních hodin. Myslím, že to bylo pěkné zakončení tohoto školního roku.
Mgr. Věra Hloušková
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Sbor pro občanské záležitosti obce Chlumín je součástí společenských aktivit v obci a aktivně
pracuje ve složení paní Alena Sládková, paní Marie Brabcová a paní Květoslava Svobodová.
Z pověření Obecního úřadu Chlumín jménem obce zajišťuje SPOZ blahopřání jubilantům
k jejich významným výročím, ve věku starších 50 let. V roce 2015 zástupkyně SPOZ uskutečnily 34 blahopřání našim spoluobčanům k jejich významným životním jubileím. Měsíce bře-
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zen, červen a listopad 2015 náležely „Setkání žen“ s hudebním pásmem písní pana Petra
Štamfesta. Dne 29. 11. 2015 se ve spolupráci Sboru pro občanské záležitosti s Obecním úřadem Chlumín, TJ Sokol Chlumín, Základní školou Chlumín, Sborem dobrovolných hasičů
Chlumín a Oddílem rybářů Chlumín, uskutečnilo v parku naší obce „Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu“, spojené s uspořádáním trhu rukodělných a výtvarných prací žáků základní školy. Programem večera znělo vystoupení žáků základní školy s kulturním pásmem
vánočních písní za vedení paní učitelky Mgr. Radky Frankové. Tanečky vedené bývalými žákyněmi ZŠ Chlumín, Báry Svobodové a Elišky Petržilkové byly příjemnou částí večera. Program doplňovalo občerstvení, dle výběru pro muže i ženy. Návštěvnost i přes nepřízeň počasí
byla velká. Získaný ﬁnanční obnos večera byl věnován Základní škole Chlumín. Za ﬁnanční
dary patří poděkování Obecnímu úřadu Chlumín, Sboru dobrovolných hasičů, Spolku TJ
Sokol a oddílu rybářů Chlumín. Vánoční strom byl darován rodinou Doušových, za nějž patří
velké poděkování. Zastupitelé obce Chlumín děkují občanům a organizacím zúčastněným na
přípravě “Rozsvícení vánočního stromu“. Blahopřání spokojeného prožití vánočních svátků
s přáním dobrého zdraví v nadcházejícím roce 2016 předaly ženy Sboru pro občanské záležitosti naší občance žijící v domově důchodců paní Marii Tylové.
V rámci společenských aktivit byly tradičně pořádány taneční zábavy: ples Obecního úřadu
Chlumín, Sboru dobrovolných hasičů Chlumín, myslivecký ples Honebního společenstva
Chlumín-Újezdec a ples TJ Sokol Chlumín.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHLUMÍN
Sbor dobrovolných hasičů v Chlumíně registroval k 1. 1. 2015 75 členů, z toho 19 mužů, 12
žen a 44 mladých hasičů „soptíků". Aktivních a činných členů je však polovina dospělých a tři
čtvrtiny mladých hasičů. Sbor zahájil rok 2015 zhodnocením své práce v roce 2014 a zvolením
nového výboru na výroční valné hromadě sboru. Složení nového výboru SDH Chlumín:
starosta a vedoucí mladých hasičů
náměstek starosty a jednatel
velitel SDH a jednotky SDH
zástupce velitele SDH a jednotky SDH
strojník SDH
kronikářka a referent kultury
hospodář SDH
preventista
předseda revizní komise

Radek Douša
Bc. Václav Pokorný
Ing. Ján Chlebo
Stanislav Veselý
Zdeněk Bláha
Alena Hodysová
Tomáš Petržilka
Jakub Štyller
Bedřiška Bittnerová
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Prioritou SDH Chlumín v roce 2015 byla intenzivní práce s mladými hasiči a pořádání kulturních akcí převážně pro děti. Velkou událostí roku 2015 byla oslava 135. výročí založení hasičského sboru v Chlumíně v roce 1880. Rozvoj zaznamenala spolupráce SDH Chlumín s TJ
Sokol Chlumín, ZŠ a MŠ Chlumín, ČSCH Chlumín, Sborem pro občanské záležitosti a technicky sbor vypomohl místním rybářům. SDH Chlumín spolupracuje velice úzce s Obecním
úřadem Chlumín v mnoha oblastech a také s obcemi Újezdec a Hostín u Vojkovic při plnění
úkolů požární ochrany. SDH Chlumín organizoval nebo spolupracoval na těchto kulturních
akcích v naší obci: hasičský ples, soutěž mladých hasičů „Běh na 60m překážek jednotlivců",
pálení čarodějnic (spolupráce s TJ Sokol Chlumín), staročeské máje s májovou taneční zábavou, oslava 25. výročí obnovení ZŠ Chlumín (technické zabezpečení a občerstvení), oslava
135. výročí založení SDH Chlumín - večerní taneční zábava, víkendové stanování mladých
hasičů u hasičské zbrojnice, soutěž v požárním útoku „O pohár starosty obce Chlumín", Drakiáda, Dýňování s lampiónovým průvodem, adventní rozsvěcení vánočního stromu s vánoční
koncertem (technické zajištění akce ve spolupráci se ZŠ a MŠ Chlumín, obcí Chlumín a Sborem pro občanské záležitosti Chlumín a Mikulášský karneval s nadílkou (sponzor ČSCH Chlumín).
Sbor v rámci své činnosti vzdělával své členy včetně mladých hasičů ke zvyšování jejich odborností. U mladých hasičů to bylo 9 preventistů - juniorů, 6 preventistů, 2 kronikáři a 1 strojník. 5 dospělých členů SDH prošlo kurzem první pomoci a 3 se stali instruktory mladých
hasičů. V oblasti preventivní činnosti sbor pokračuje v úspěšném a oblíbeném projektu
HASÍK.cz na ZŠ Chlumín. Součástí fyzické, ale i psychické přípravy členů sboru je i účast na
soutěžích s požární a brannou tematikou. Dospělí hasiči se v roce 2015 zúčastnili dvou soutěží v požárním útoku. V „Oužické osmě" obsadili 1. a 5. místo a v domácím „Poháru starosty
obce Chlumín" vybojovali 5. místo.
Mladí hasiči se utkali se svými bratry a sestrami z ostatních sborů okresu Mělník v těchto
soutěžích:
Floriánkovo uzlování v Nelahozevsi (družstvo mladších A - 16. místo a mladší B - 14. místo
z 21 družstev, družstvo starších - 6. místo ze 13. družstev, v doplňkové disciplíně sýrování
družstvo starších zvítězilo). Běh na 60m překážek jednotlivců (nejlepší umístění vybojovali:
přípravka - Matěj Müller 14. z 27 závodníků, mladší dívky- Anh Le Minh 21. z 58 závodnic,
mladší chlapci - Václav Pokorný 16. ze 116 závodníků a starší chlapci - Petr Koběluš 40. z 53
závodníků). Okresní kolo hry Plamen - Štafety CTIF (družstvo mladších se umístilo na 11.
místě ve štafetě 400m CTIF a 16. místě ve štafetě 4x60m ze 22 zúčastněných družstev).
Okresní kolo hry Plamen - Štafeta požárních dvojic (mladší 14. místo z 24 družstev) a Požární
útok (mladší 11. místo z 24 družstev). V celkovém hodnocení hry Plamen 2014-2015 se mladí
hasiči z Chlumína umístili na 12. místě z 24 družstev. Ve výtvarné soutěži „Požární ochrana
očima dětí" vyhráli okresní kolo ve svých kategoriích Jana Petržilková a Lukáš Douša. Závod
požární všestrannosti v Želízích - mladší A 6. místo a mladší B 12. místo ze 30 družstev. Libišský čtyřboj - družstvo v kategorii 6-8let 9. místo ze 17 družstev, družstvo 9-11 let 9. místo
ze 14 družstev a družstvo 12-15 let 11. místo ze 13 družstev. Třetí místo v jednotlivcích získal
Jan Bečička za motání hadic na čas.
Dne 20. června hasiči oslavili 135. výročí založení SDH Chlumín. Slavnostním průvodem pro-
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šli naši obec a poklonili se památce svých předchůdců, kteří položili svůj život v 1. světové
válce. Provedli návštěvníky oslav historií sboru a ukázali historickou i současnou techniku hasičů. Ocenili práci těch, kteří sbor podporují a pomáhají mu. Ocenili však i občany Chlumína,
kteří svůj čas obětují pro blaho ostatních a především práci s dětmi. Na oslavách předvedli své
dovednosti profesionální hasiči ze stanice Mělník i chlumínští mladí hasiči, které vtipně doplnila Jednotka SDH Chlumín se svým komediálním zásahem ve stylu Pat a Mat. Tento zásah
nakonec zachránila před zkázou přípravka mladých hasičů, jako ukázka nastupující generace.
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Činnost a aktivity SDH Chlumín v roce 2015 podpořila obec Chlumín částkou 60 000,- Kč.
Z části šlo o podporu kulturních akcí v obci a z části o nákup pracovních stejnokrojů pro mladé
hasiče. Fond hejtmana Středočeského kraje podpořil částkou 70 000,- Kč organizaci oslav
135. výročí založení SDH Chlumín. Fond podpory dobrovolných hasičů a IZS Středočeského
kraje v oblasti spolků podpořil nákup překážek pro požární sport mladých hasičů částkou 50
000,- Kč. SDH Chlumín se na těchto dotacích spolupodílel částkou 28 781,- Kč ze svých
zdrojů. Za všechnu podporu SDH Chlumín svým partnerům velice děkuje.
Novým velitelem jednotky SDH Chlumín se od 1. 3. 2015 stal Ing. Ján Chlebo, zkušený dobrovolný hasič se 40-ti letou praxí a zástupcem velitele jednotky pak jeho předchůdce Stanislav Veselý. Jednotka má celkem 15 členů, je plně akceschopná a udržuje si své zařazení
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v plošném pokrytí v kategorii JPOIII. Během roku 2015 jednotka SDH Chlumín zasahovala u 7
požárů, 8 technických pomocí, 9 asistencí, 1 pátrání po pohřešované osobě a 1x držela pohotovost v hasičské zbrojnici jako záloha za HZS Neratovice. Celkem se jednalo o 26 událostí na
území obce Chlumín, Hostín u Vojkovic, Újezdec, Dřínov, Vojkovice a Zálezlice. Na těchto
událostech odsloužili členové JSDH celkem 401 hodin. Celý rok se také věnovali odborné přípravě, na které jednotka nově získala jednoho strojníka, jednoho technika ochrany obyvatelstva, 5 nositelů dýchací techniky a většina členů JSDH získala oprávnění pracovat s motorovou
pilou. Obec Chlumín v roce 2015 získala od Středočeského kraje dotaci ve výši 200 000,- Kč
na vybavení své jednotky, na kterém se spolupodílela částkou 10 000,- Kč z provozního rozpočtu JSDH. Z této dotace byly pro Jednotku SDH zakoupeny 2 zásahové obleky, 2x zásahová
obuv, zásahová přilba, brodící obuv, prostředky pro záchranu z výšek a hloubek, 2 svítilny, 2
zastavovací terče, reﬂexní vesty, transportní nosítka, záchranářský zdravotnický batoh, přiměšovač na smáčedla, konzervátor autobaterií a výjezdový tablet. Provedli se také nezbytné
opravy automobilu CAS 25 Š 706 a čerpadel PS12. Z provozního (obecního) rozpočtu jednotky, který byl v roce 2015 v celkové výši 176300,-kč, byly pořízeny m. j. další 2 zásahové obleky, hadice B a ochranné reﬂexní vesty.
Členové jednotky SDH Chlumín při mimořádných událostech, školeních, údržbě výstroje
a techniky a technické pomoci obcím odsloužili celkem 1573 hodin. Tyto činnosti dlouhodobě
podporují obec Chlumín a Středočeský kraj. Za tuto podporu a zodpovědný přístup řešení
problematiky požární ochrany v naší obci jim patří velké poděkování.
Radek Douša, starosta SDH
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TJ SOKOL CHLUMÍN – ODDÍL FOTBALU – ČINNOST ZA ROK 2015
předseda + pokladní
místopředseda - tajemník
sekretář
členové výboru

Baran Miroslav
Baran Tomáš
Štamfest Petr
Douša Miloš, Doušová Petra
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Rok 2015 jsme zahájili tradičně 31. ledna výroční schůzí, po které se dne 14. 2. pořádal sportovní ples, hlavní cenu tomboly si v podobě dárkového koše odnesla paní učitelka Radka Franková. 21. března začala jarní část fotbalové soutěže IV. třídy, skupiny B, do které jsme
vstupovali s cílem umístit se mezi prvními 3 celky a vsítit do konce soutěže 100 branek. Díky
59 vstřeleným brankám po podzimu reálná meta k pokoření. První jarní kolo jsme zavítali
k největšímu favoritovi, do té doby neporažené, Jeviněvsi. První půle z říše snů a naše vedení
3:1. Škoda obdržené branky v závěru poločasu, kterou se domácí dostali do hry. Konečné 2
body za vyhraný penaltový rozstřel jsme brali. V Jeviněvsi jsme také prvně oblékli nové soupravy, na které se složili hráči a vedení TJ. Jednalo se o tepláky a mikinu s vlastním číslem.
Součástí soupravy byly také sportovní tašky s čísly. Na všech těchto částí samozřejmě nechybělo nové logo.
Před druhým jarním kolem se dne 28. 3. konal velikonoční turnaj ve stolním tenisu. Vítězem
se stal Petr Štamfest, který porazil Tomáše Barana, hráče, jenž se poprvé probil do bojů o poháry. 3. místo také premiérově získal Pavel Douša, který porazil svého dědu Pavla Cibulku.
Odpoledne následovalo střetnutí se Sazenou. O zaslouženou remízu jsme přišli v samém závěru utkání. Konečný stav 1:2, premiéra nových červenobílých dresů s logem tak nedopadla
dobře. V dalším utkání na stadionu v Olších, v Kralupech nad Vltavou, nastoupilo naše torzo
mužstva, brankář s 8 hráči v poli. Kdo čekal debakl, spletl se. Naši hráči byli nuceni více běhat
a nabízet se, aby se dostali k balonu, což nám prospívalo. Půle 1:1, ve druhém poločase museli dát domáci 2 branky z offsidu, aby vyhráli 4:1. Následovali povinné výhry 4:0 doma s Ledčicemi a 3:1 v Dolanech, kde vsítil Jakub Janda branku jara. Po centru Petra Sitaře se,, obr“
Kuba vyšrouboval do vzduchu a míč hlavou treﬁl ve spolupráci s břevnem do šibenice. Doma
jsme potupili Hostín 8:0 a v Postřižíně vyhráli 3:2. Vítězná série 5 zápasů dovršená doma 5:3
se Spomyšlí. Poté přišla porážka 0:4 v Úžicích, kde jsme hráli celý zápas v 10 lidech. Nejlepší
výkon v sezoně jsme předvedli ve Vojkovicích, za které nastoupili i hráči „A“ týmu. Náš tým byl
zcela kompletní a konečné skóre 6:0 v náš prospěch bylo pro domácí zdrcující. K poslednímu
zápasu v Nelahozevsi přišla od předsedy motivace navíc, v podobě sudu piva za již zmiňované
dosažení 100 vstřelených branek. Před výkopem k metě zbývalo 7 gólů. Sudu a mety se podařilo dosáhnout v závěru zápasu, kdy se z dorážky prosadil Petr Sitař. V konečné tabulce ročníku 2014/2015 jsme se umístili na 4. příčce. Nejlepším střelcem soutěže se stal náš Petr Sitař
s 31 brankami, druhé místo náš Pavel Linha 20 branek, dělené 4. místo náš Jakub Janda 19
branek.
Nový ročník 2015/2016 začal velkou změnou v řádech FAČR. Byly zrušeny klasické fóliové
registračky hráčů, které nahradili registrace virtuální. Další změnou prošli zápisy o utkání.
Nyní se zápis musí předem připravit v programu na počítači, tudíž každý klub byl povinen zavést do zázemí počítač s internetem. Papírový zápis zcela zrušen.
Změny nastaly i v naší sestavě, neboť se zranili Petr Brabec, Láďa Stopa a o celý podzim přišel Jakub Janda. Přidáme-li k těmto hráčům pracující hasiče, kteří nemohou být na hřišti každý
víkend, bylo těžké sestavit konkurenceschopný tým. Tímto patří díky srdcařům našeho klubu,
bráchům Mirkovi a Honzovi Baranovým, kteří zase obuli kopačky a šli se bít za Chlumín. Na
úvod jara porážky 0:2 se Sazenou, 2:3 v Nové Vsi a 0:4 v derby se Zálezlicemi. První body přičteny po vítězství 5:2 v Hostíni a 2:0 s Postřižínem. O další 3 body jsme nesmyslně přišli v Dolanech, kde jsme 2 minuty před koncem vedli 2:1 a prohráli 2:3! Za domácí nastoupilo 5 lidí
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z „A“ týmu, nás bylo 11. Přesto jsme měli kopat balony do Vltavy výhru udržet. Další výsledky:
domácí porážka 1:2 se Spomyšlí a 0:4 v Ledčicích. Doma výhra 1:0 s Úžicemi a 4:1 nad Vojkovicemi „B“. Slepená sestava na závěr vybojovala 1 bod v Kralupech po porážce v penaltovém rozstřelu. Po podzimu s 8. místem není jistě nikdo spokojen.
Během roku slavili 2 naši členové svá životní jubilea. Ivan Baran oslavil 50tiny a Pavel Cibulka
60tiny.
Na jaře odehráli své zápasy také naši mladší žáci ročníků narození 2002 až 2005, pod dohledem Petra Štamfesta. Výsledky nejsou důležité, jako dětská radost ze hry a z každého zlepšení, kterého dosáhli. Přesto z důvodu malého zájmu a nenaplnění potřebného počtu dětí,
nebylo družstvo přihlášeno do dalšího ročníku.
30. dubna jsme se ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů Chlumín uskutečnili pálení
čarodějnic. 30. května jsme pořádali dětský den se skvělou účastí cca 75 dětí, přestože v té
době měla naše základní škola v Chlumíně výročí, 25 let od znovuotevření školy. Byli jsme
rádi, že si děti našly čas na obě tyto akce. Na dětském dnu nejvíce zaujala přehlídka dravých
ptáků, které létali kolem dětí a které ukazoval cvičitel Petr Kolomazník.
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Naši členové se během roku podíleli, či sami zúčastňovali turnajů v míčových sportech konaných na venkovním víceúčelovém hřišti. 8. května se konal VII. ročník turnaje nohejbalových
trojic o pohár starosty obce Chlumín. Vítězi se stali trojce Tláskal st., Tláskal ml. A Ivan Baran.
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5. července se konal IV. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře o pohár místostarosty p. Štického. Vítězná dvojice Maděra, Vančura z Neratovic předčila dvojici Jan Baran st., Křížová.
18. července se na hřišti konaly pouťové oslavy spojené s turnajem všech dobrých kamarádů.
29. listopadu jsme se podíleli ve spolupráci s obcí, školou a SDH Chlumín na rozsvícení vánočního stromku na parku. Součástí byl prodej občerstvení, kdy zisk byl věnován zdejší škole,
která pro děti uspořádala výlet. 28. prosince se v kulturním sále na hřišti konal turnaj ve stolním tenise za účasti 16 startujících. Ve ﬁnále se utkali bráchové, Ivan a Jan Baranovi. Po boji
zvítězil Ivan. 3. místo získal Hrábě po vítězství nad Pavlem Cibulkou.
Co se týče údržby areálu, zmíním vymalování kabin, spojený s jejich úklidem a nainstalování
zmiňovaného počítače s internetem do kabiny rozhodčího. Velké poděkování patří obci, která
nám vyměnila světla kolem kabin a dotovala výměnu oken a dveří v hospodě. Na výměně jsme
se brigádně podíleli.
Tomáš Baran, místopředseda
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ
CHLUMÍN
Základní organizace Českého svazu chovatelů, dne 25. - 26. září 2015 otevřela „59. Výstavu
drobného zvířectva Chlumín“. Poskytnutá nabídka druhů plemen a sortimentů zvěře se stala
dnes již po desetiletí přitažlivou akcí návštěvníků širokého okolí. Poděkování za možnost její
realizace patří především následné ﬁnanční, sponzorské účasti: Obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce Chlumín, Jiřině Fialové, radní Středočeského kraje, PaedDr. Milanu Němcovi,
náměstkovi hejtmana Středočeského kraje, PaedDr. Zdeně Brožkové a Ing Jiřině Slavíkové,
RSDr. Václavu Pokornému, starostovi obce Chlumín, Arboeku s. r. o., Obříství - okrasné
stromky, Hanka s. r. o., Zálezlice - výroba a prodej zeleniny, Farmě CET Trading s. r. o., Petru
Semerádovi, soukromému zemědělci, Janu Staníkovi, soukromému zemědělci, Miloslavu Špicovi se synem, soukromému zemědělci, Jiřimu Blahníkovi, kovovýroba, Vlastimilu Eisenhammerovi, Josefu Kokoškovi, Jiřímu Tomanovi
ZO ČSCH:

předseda
místopředseda
jednatel
pokladní
členOkresní posudkové komise

Kokoška Josef
Vyšín Miloslav
Eisenhammer Vlastimil
Petržilková Kateřina
Kokoška Josef

ZO ČSCH Chlumín má k 31. 12. 2015 - 14 členů, 4 mladé chovatele
V závěru roku 2015 postihla ZO SCH velká ztráta - úmrtí předsedy organizace pana Josefa
Kokošku a dlouholetého člena organizace pana Dobroslava Pokorného
V pořadí 59. zahájené výstavy drůbeže, králíků a holubů bylo prezentováno 62 vystavovateli v expozici:
králík velké plemeno
4
střední plemeno
71
malé plemeno
59
zakrslé plemeno
5
drůbež
96
holubi
151
Výstava prezentována celkem 386 králíky, drůbeže a holubů.
Hosty výstavy byli: paní Jiřina Fialová, radní Středočeského kraje, zastupitelé a občané obce
Chlumín, hosté - vystavovatelé širokého okruhu nejen Středočeského kraje, zástupci sponzorských podniků. Na výstavě byla bohatá tombola zemědělských produktů. V průběhu roku
členové ZO ČSCH Chlumín se zúčastnili místních, okresních i krajských výstav se získáním
nemalého počtu vítězných pohárů. ZO ČSCH děkuje za ﬁnanční dotaci 20.000,- Kč z rozpočtu
obce Chlumín. Závěr výstavy s předáváním 46 ks pohárů zpestřil kulturním hudebním pásmem pan Petr Štamfest. Veterinární dozor výstavy zajišťoval: MVDr. František Pochobradský
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RYBÁŘSKÝ ODDÍL CHLUMÍN
Rybářský oddíl v rámci své činnosti, jejímž hlavním a celoročním posláním je pravidelná
údržba a čistota rybníka pro zdárný chov ryb, násada a kontrola stavu chovu ryb a jejich přikrmování. V letošním roce 2015 bylo Obecním úřadem Chlumín vydáno 25 rybářských povolenek pro dospělé rybáře, ve výši ceny 300,- Kč/rok, 7 povolenek rybářům mimo bydliště
Chlumína, v hodnotě 500,- Kč/rok. Pro mladé rybáře do 9 let je odchyt ryb zdarma, od 9 -15
roků 100,- Kč/rok. Rybářské závody pro dospělé se uskutečnily dne 15. 8. 2015 s pouhým počtem 8 rybářů, rybářské závody pro děti dne 5. 9 2015 s počtem 5 dětí. 1. místo v odchytu obsadil Lukáš Zachara.
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HONEBNÍ SPOLEČENSTVO CHLUMÍN - ÚJEZDEC
předseda
místopředseda a hospodář
pokladní

Zdeněk Kroupa
Petr Zachara
Luboš Pokorný

Založení Společenstva Chlumín, trvá s menšími přestávkami od roku 1932. Od té doby prošlo mnohými změnami. Jednou z největších jsou změny v počtu lovné zvěře. Honební katastr
Chlumín - Újezdec představuje 862,- ha a 5 ha, tak zvaných mysliveckých políček. K 31. 12.
2015 má HS 4 členy a 9 stálých hostů. V závěru roku 2015 postihla HS ztráta, dlouholetého
člena pana Josefa Kokošku.
Členové HS zahájili svou jarní činnost úklidem příkopů kolem hlavních komunikací obou obcí
- Chlumína i Újezdce. Pokračovali na opravách posedů a slanisek. I přes celoroční pravidelnou
péči o zvěř a její rozmnožování, je zaznamenán její postupný úbytek. V roce 2015 v počtu ulovené zvěře prokazují změny i druhů zvěře. 60 bažantů, 8 zajíců, 5 ks. černé zvěře, 1 srnce, 1
srnu, 76 divokých kachen, škodná- 7 lišek, 2 psíky mývalovité, 1 jezevce. Na rybník vypustili
80 divokých kachen. Dne 2. 5. 2015 v areálu TJ Sokol Chlumín byly zahájeny jarní zkoušky 14
loveckých psů, malých i velkých plemen: 7 ohařů, 7 malých plemen pro použití liščích nor.
V zimních měsících práce členů HS spočívá v péči o krmení zvěře v krmelcích pro srnčí zvěř.
a zásypech pro bažanty
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Z rozpočtu obce poskytlo zastupitelstvo obce HS na rok 2015 neinvestiční dotaci v částce
10.000,- Kč na nákup krmiv pro drobnou a spárkatou zvěř a pořádání společenských akcí
v obci. Ulovená zvěř je vždy náplní tomboly pořádaného mysliveckého plesu. Honební společenstvo děkuje zastupitelstvu obce za ﬁnanční dotaci 10.000,- Kč na nákup krmiv pro drobnou a spárkatou zvěř, nákup medikamentů a akce pořádané v obci Chlumín.
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PODNIKATELSKÁ ČINNOST V OBCI
Obchod se smíšeným zbožím
Restaurace „Na hřišti“
Kovovýroba
Sklenářství
Výuka jazyků, tlumočení
Překlady knižních titulů
Administrativní práce, účetnictví
Pěstitelská pálenice
Práce ve výškách
Zemní práce

ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST
Výsledky plánů zemědělské činnosti v roce 2015 narušily téměř v průběhu celého roku 2015
značné výkyvy počasí pro vegetaci zemědělských plodin. Střídání jarního sucha, následné
deště a až tropická, dlouhotrvající vedra, značně ohrožovaly výnosy. Zemědělská velkovýroba
jedenácti soukromých zemědělců s velkokapacitními stroji v k. ú. obce Chlumín obdělává 629,ha orné půdy, z velké části na pronajatých pozemcích: Buřil Josef, Jan Staník, Michal Červenka, Jan Bittner, Igor Havelka, Petr Hanka - Mochov, Petr Semerád, Pavel Pokorný, ZOD
Hostín, Miloslav Špic a syn, Česká fa Trading s. r. o. Chlumín.

Průměrné výnosy v roce 2015:
pšenice ozimá - 7,6 t/ha
řepka - 4,63 t/ha
ječmen - 6,4 t/ha
brambory - 50 t/ha
slunečnice - 3 t/ha
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STAVEBNÍ ČINNOST V OBCI V ROCE 2015

Dokončení II. etapy „Restaurování Morového sloupu“ ve výši 435.000,- Kč s 5% spoluúčastí
obce. Dokončení výstavby „Sportovního hřiště s doskočištěm“ v areálu ZŠ Chlumín ve výši
577.786,- Kč s 30% spoluúčastí obce. Vybudováním dešťové kanalizace a položením zámkové
dlažby byla dne 21. 12. 2015 dokončena obnova místní komunikace v části obce „U rybníka“
v celkové hodnotě díla 4.599.475,- Kč s 5 % ﬁnanční účastí obce.
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INFORMACE O ZAJIŠTĚNÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
V ROCE 2015
Svoz komunálního a tříděného odpadu v naší obce zajišťuje ﬁrma A. S. A. V roce 2015 bylo odvezeno 138,6 t komunálního odpadu. Poměrně dobře se daří zajišťovat třídění odpadů podle
jednotlivých druhů. V průběhu roku 2015 bylo v naší obci vyvezno 5,06 t papíru, 3,4 t plastů
a 2,4 t skleněného odpadu. Osvědčilo se instalování velkoobjemového kontejneru na biologicky rozložitelný odpad. Tohoto odpadu bylo odvezeno téměř 30 t. Dvakrát ročně je prová-
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děna sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov. Nebezpečný odpad je skladován a poté
odvážen k likvidaci ze dvora obecního úřadu. Zde je umístěn i velkoobjemový kontejner na
domovní odpad, kterého bylo vyvezeno 26 t.

PODĚKOVÁNÍ
Vážený pane starosto,
ráda bych Vaším prostřednictvím veřejně poděkovala studentovi, panu ADAMU STEINZOVI
z Vaší obce, za jeho úžasný čin! Ve čtvrtek 10. 12. 2015 mi zachránil před odcizením nákupní
tašku se spoustou hodnotných dárkù, kterou jsem zapomněla na autobusové zastávce Ládví.
Obdivuji jeho pohotovost a poctivost, se kterou se člověk v dnešní uspěchané době setkává
zřídka kdy. Hřeje mne u srdce, že se dnes najdou zejména mladí lidé, kteří nejsou lhostejní ke
svému okolí. Jsem mu za to velmi vděčná !!
Děkuji Vám a přeji všem radostné a láskyplné vánoce...
Rosemarie Kubíková, Bašť.

Starosta obce RSDr. Václav Pokorný připojuje rovněž poděkování panu Adamu Steinzovi za jeho čin a nezištnou pomoc.

GRATULACE
Pan Adam Steinz přeložil z anglického do českého jazyka svou první knihu „Nejtemnější část
lesa“ od slavné autorky Holly Black. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších takových úspěchů.
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Všeobecná pohotovost
n Mělník, Bezručova ul. 3409, tel.: 315 623 191, 315 623 197
Po-Pá: 17,00-22,00 hod., So, Ne, svátky: 08-22,00 hod.
n Kralupy nad Vltavou, Mostní 934, tel: 315 722 855
Po-Pá: 17,00-22,00 hod., So-Ne, svátky: 08,00-22,00 hod.
n FN Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2, tel.: 266 083 302-3, 266 081 111(ústředna)
Po-Pá: 19,00-07 hod., So, Ne, svátky nepřetržitě
Všeobecná pohotovost - Úrazová chirurgie
n Almeda, a. s., Městská nemocnice Neratovice, Alšova 462, tel.: 312 637 111,
Po-Pá: 16,30-07,00 hod., So-Ne, svátky nepřetržitě
Všeobecná pohotovost
n Nemocnice Mělník, Pražská 528, tel.: 315 623 197, 315 639 111(ústředna) Po-Pá: 15,0017,00 hod., So-Ne, svátky: nepřetržitě
n Nemocnice Kralupy nad Vltavou, tel: 312 722 855
Dětská pohotovost
n FN Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2, tel: 266 082 673, 266 081 111 (ústředna),
Po-Pá: 16,00-07,00 hod., So, Ne, svátky nepřetržitě
n ON Mladá Boleslav, V. Klementa 147, tel.: 326 742 706, 326 742 111 (infocentrum)
Po-Pá: 17,00-22,00 hod., So-Ne, svátky: 08,00-22,00 hod.
n Nemocnice Brandýs nad Labem., Brázdimská 1000/3, tel.: 326 902 781
Po-Pá: 17,00-07,00 hod., So-Ne, svátky: nepřetržitě.
Zubní pohotovost pro děti
n Fakultní nemocnice Motol, Praha 5, V Úvalu 84, tel.: 224 433 654, 224 433 659,
Po-Pá: 19,00-06,00 hod., So-Ne, svátky: nepřetržitě

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Hasiči
Policie
Záchranná služba
EU tísňová linka

150
158
155
112

ÚŘADY
Obecní úřad Chlumín
Městský úřad Neratovice, Kojetická 1028
Finanční úřad Neratovice, Smetanova 1222
Katastrální úřad Mělník, Mladoboleslavská 3671

315 685 051
315 650 333
315 682 008
315 636 311
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Pozemkový fond ČR Mladá Boleslav, Bělská 151
Úřad práce Neratovice, Na Výsluní 1234
Úřad práce Mělník, Nová ul. 2571/1
Česká správa soc. zabezpeč., Mělník, Tyršova ul. 106
Okresní soud Mělník, Krombholcova 264
Krajský úřad Středočes. kraje, Praha 5, Zborovská 11
Krajská hyg. stanice Střed. kraje, pobočka Mělník
Krajská veterinární správa Mělník, Bezručova ul.
Okresní správa spojů Mělník

326 735 587
315 685 125
315 639 911
315 650 811
315 648 111
257 280 111
315 317 051
315 670 709
315 629 048

PORUCHY, SVOZ ODPADU
Voda 840 121 121, Plyn 1239, Elektřina 840 850 860, 283 911 111
Svoz odpadu - A. S. A, s. r. o. 283 911 111
ŠKOLA, POŠTA, DOPRAVA
Základní a mateřská škola Chlumín, okres Mělník
Česká pošta Chlumín
ČSAD Střední Čechy, Brandýs n. L., Stará Boleslav
Veolia Transport Praha-pobočka Netatovice

315 683 888
315 685 048
326 911 954
315 681 910

ZDRAVOTNÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Praktická lékažka pro dospělé MUDr. N. Sehnalová
Dětský lékař MUDr. Petr Šusta
Zubní ordinace MUDr. Jitka Masojídková
Městská nemocnice Almeda Neratovice, Alšova 462
Nemocnice s poliklinikou Mělník, Pražská 528
Zdravotnická záchran. služba Mělník, Bezručova 3409
Poliklinika Neratovice, Kojetická 1021
Lékárna Neratovice, Kojetická 1021
Lékárna Neratovice, J. K. Tyla 862
Vetrerinární ordinace Veltrusy, MVDr. F. Pochobradský
Veterinární ordinace Neratovice, Polní 1031
Český červený kříž Mělník, Kokořínská 3465

315 685 024
315 685 039
315 685 022
315 637 111
315 639 111
315 625 540
315 682 542
315 682 221
315 686 235
315 781 275
315 685 126
315 623 040
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Vážení spoluobčané.
Zastupitelstvo obce Chlumín, Sbor pro občanské záležitosti
a zájmové organizace obce přejí všem spoluobčanům do roku 2016
pevné zdraví, osobní i rodinnou pohodu.

Ročenka obce Chlumín 2015
Zpracovala Miloslava Antošová – kronikářka obce
vydána obcí Chlumín, Chlumín čp. 44, 277 43 Chlumín,
nákladem 250 ks pro občany obce Chlumín.
Neprošlo jazykovou úpravou.
Rok prvního vydání 2007.
Publikaci vyrobila tiskárna K+H Mělník.

