ROČENKA 2009

obce Chlumín

Slovo starosty

Vážení spoluobčané.
Každý počátek nového roku je příležitostí k bilanci toho, co se podařilo realizovat ze záměrů
a plánů počátku roku minulého. V této souvislosti se Vám v naší ročence dostává do rukou
hrubý, ale komplexní přehled o práci zastupitelstva obce, o činnosti jednotlivých zájmových
organizací, o práci naší základní a mateřské školy, o tom, co jsme vybudovali v rámci investiční výstavby, tedy o tom, jak se nám daří naplňovat volební program, který jsme Vám, občanům naší obce, předložili při volbách do zastupitelstva obce v roce 2006. Konečnou bilanci
předložíme na podzim letošního roku spolu s volebním programem, se kterým se budou naši
kandidáti ucházet o Vaše hlasy při volbách do zastupitelstva obce.
V loňském roce jsme dokončili a předali k užívání ulici „Dlouhý-Vokoun“ a víceúčelové hřiště.
Podařilo se získat dotaci kraje na výměnu oken, zateplení stěn a fasády budovy školy včetně
školního bytu a kuchyně. Hlavně však, začali jsme s výstavbou tlakové kanalizace. Z důvodu
časového zpoždění výběrového řízení na dodavatele stavby došlo i ke zpoždění zahájení
stavby o více než dva měsíce. Přes všechny problémy se zahájením prací, vítěz výběrového
řízení ﬁrma Červenka Bohumil - BČ, s.r.o. Neratovice, v aktualizovaném harmonogramu
prací z 10.2.2010 garantuje původní termín ukončení a předání stavby v září letošního roku.
Bude to náročný úkol a období nejen pro dodavatele stavby, ale i pro nás jako investora, ale
i pro Vás občany. Chtěl bych Vás při této příležitosti požádat o porozumění a vstřícnost při
realizaci této rozsáhlé investice, za což Vám předem děkuji.
V uplynulém roce v naší obci došlo, vedle investičních akcí, k dalšímu kulturnímu rozvoji.
Díky hasičům se znovu vrátily do naší obce Máje, ale i tradiční Konec masopustu. Naši hasiči uspořádali řadu akcí pro děti i dospělé a dosáhli dobrých výsledků v soutěžích dětí, žen
i mužů. Sportovci dokončili výstavbu víceúčelové klubovny, uspořádali rybářskou soutěž pro
děti. V rámci oslav 90 let trvání TJ Sokol Chlumín uspořádali zdařilý turnaj ve fotbale a
soutěž v nohejbale na novém hřišti. Výstava drobného hospodářského zvířectva zajištěná
tradičně našimi chovateli byla také velmi pěkná. Stejně tak bych mohl jmenovat práci myslivců, činnost Sboru pro občanské záležitosti a hlavně pak i podíl naší Základní a mateřské
školy na kulturních akcích. Všem organizátorům a členům zájmových organizací, učitelům
a žákům základní a mateřské školy bych chtěl touto cestou poděkovat za jejich práci. Dík
patří i naší paní kronikářce za bohatou fotodokumentaci a písemný záznam o dění v naší
obci. Život ukázal, že pozornost a podpora činnosti zájmových organizací ze strany zastupitelstva obce přináší dobré výsledky.
Vážení spoluobčané, přeji nám všem úspěšné splnění všech akcí a úkolů, které v letošním
roce před námi stojí. Přeji Vám pevné zdraví, hodně štěstí, osobní a rodinné pohody.
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HISTORIE
Staletá historie naší obce Chlumína, původně Klomína, prošla od svého vzniku etapami rozvoje, úspěchů, bohatstvím šlechty, ale i pádů. Chlumín kdysi býval významným městečkem
s trhovým a hrdelním právem a od počátků 17. století se zámkem. Impozantní a historickou
památkou obce je kostel z 12. století zasvěcen sv. Maři Magdaleně. Chlumín byl jmenován děkanátem devatenácti farnostem s udělením městského znaku. Od počátku byl sídlem bohatého
měšťanského rodu Velﬂoviců. V držení panství zámku se vystřídala řada majitelů. V 15. století
bylo prodáno klášteru Benediktinů v Praze - Břevnově. Panství bylo jako centrum katolické
víry klášteru Benediktinů odejmuto a zabrali je husitští Pražané. Za husitských válek byl kostel se zámkem značně poničen. Jedna polovina domů byla vypálena. Chlumín zmizel z řady
měst. Do té doby byl nejvíce zalidněným místem v okolí. V počátcích 17. století chlumínské
panství koupila vévodkyně Anna Marie Toskánská, s jejímž jménem je spojena obnova památek obce.
Válkami zničený kostel byl velkovévodkyní znovu postaven na původních základech ve slohu
baroka roku 1732. K výzdobě kostela patřil vzácný skládací obraz, dar císaře Karla IV. Dnes je
obraz součástí expozice galerie hradu Křivoklát. .
Zámek, původně tvrz přestavěn v 18. století velkovévodkyní ve slohu rokoka, původně s nástěnnými malbami majitelů panství. Za majitele panství, hraběte Rudolfa Chotka, byl zámek
přistavěn pro umístění farního úřadu a školy pro 200 žáků z Chlumína a Netřeby. Dnes je
zámek majetkem státu v užívání Uměleckoprůmyslového muzea Praha.
Mariánský sloup, významná architektonická památka z r. 1729 od akademického sochaře
Jana Pursche. Sousoší bylo darováno velkovévodkyní obětem smrtícího moru.
Pomník před kostelem, postaven roku 1923, je poděkováním obětem I. světové války, jejichž
jména jsou na pomníku zlatým písmem vepsána.
Pokračující etapa historie naší nevelké obce se 473 obyvateli nám v současné době poskytuje
pohled na úspěchy a výsledky práce našich spoluobčanů.
V letošním roce vzpomeneme
65. výročí osvobození naší vlasti
Rudou armádou. Naše obec má
tu čest pečovat a ochraňovat památné místo posledního odpočinku vojáků Rudé armády na
našem hřbitově. 9. května uctíme
jejich památku položením květin
a vzpomínkou na slavné májové
dny roku 1945.
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Zastupitelé obce Chlumín v r. 2009:
starosta
místostarosta
předseda kontrolního výboru
člen kontrolního výboru
členka kontrolního výboru
předseda ﬁnančního výboru
členka ﬁnančního výboru

RSDr. Pokorný Václav
Štický Otakar
Červenka Tomáš
Buřil Josef
Svobodová Květoslava
Priatka Miroslav
Baranová Hana

STATISTICKÉ ÚDAJE OBCE:
K 1. 1. 2010 má naše obec 473 občanů hlášených k trvalému pobytu, z nichž je 10 cizích státních příslušníků.
mladistvých do 18 let
99
občanů ve věku 19 – 60 roků
293
občanů ve věku 61- 70 roků
44
občanů ve věku 71- 80 roků
25
občanů ve věku 81- 90 roků
10
občanů ve věku 91 a více roků
2
Během roku se narodilo 12 dětí: Burian Vojtěch, Ivanová Aneta Láska Roman, Veltruská Andrea, Ivan Ondřej, Bittner Jan, Surmaj Igor, Müller Matěj, Veselá Barbora, Sojková Sandra,
Pokorný Daniel, Bittnerová Veronika
Přejeme našim občánkům šťastný a spokojený život.
Z našich řad odešli: Kokoška Miloslav – ve věku 52 roků , Zalabák Pavel – ve věku 52 roků.
Celková výměra katastrálního území obce činí:
629 ha
výměra orné půdy:
566 ha
zastavěná plocha a ostatní plochy:
63 ha
počet domů v obci 180
počet domů v obci užívaných k rekreačním účelům 30
Výstavba v obci roku 2009: 1 rodinný dům před kolaudací, 3 rodinné domy rozestavěny

ROZPOČET OBCE NA ROK 2009
SKUTEČNÉ PŘÍJMY CELKEM
Z toho rozhodující příjmy:
Poplatky a příjmy z FÚ
Dotace z EU na ulici Dlouhý-Vokoun a veřejné sportoviště
Dotace z Nár. zdrojů na ulici Dlouhý-Vokoun a veř. Sportoviště
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15.209.000,3.712.000,4.963.000,1.654.000,-
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Dotace z Krajského úřadu na zateplení a výměnu oken ve škole
Dotace z Krajského úřadu na Jednotku SDH
Dotace ostatní
Příjmy z pronájmů
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z úroků
Ostatní příjmy

2.899.000,504.000,131.000,357.000,745.000,62.000,182.000,-

SKUTEČNÉ VÝDAJE CELKEM
20.787.000,Z toho rozhodující výdaje:
Dokončení zámkové dlažby v ulici Dlouhý-Vokoun (hrazeno z dotace EU)
2.085.000,Malotraktor na úklid hřiště a obce
241.000,Dopravní obslužnost
42.000,Stavba kanalizace ( hrazeno z dotace EU )
8.545.000,Neinvestiční výdaje za žáky navštěvující školy v jiných obcích
100.000,Příspěvek zřizovatele Základní a mateřské škole Chlumín
632.000,Zateplení a výměna oken ve škola ( hrazeno z dotace KÚ )
2.899.000,Zateplení a výměna oken ve škole ( hrazeno obcí )
223.000,Dokončení výstavby veřejného sportoviště (hrazeno z dotace EU)
1.218.000,Rozšíření a provoz veřejného osvětlení
199.000,Investiční dotace TJ Sokol Chlumín
150.000,Dotace SDH Chlumín
50.000,Dotace ZO ČSCH Chlumín
40.000,Dotace Honební společenstvo Chlumín
10.000,Svoz komunálního odpadu
349.000,Provoz, údržba a nákup majetku pro Jednotku SDH (hrazeno z dotace)
521.000,Provoz a údržba majetku Jednotky SDH (hrazeno obcí)
186.000,Plyn
73.000,Nákup pozemků
119.000,Platby daní a poplatků státním organizacím
66.000,Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku
66.000,Nákup materiálu pro účely obce
177.000,Opravy a udržování
444.000,Ostatní ﬁnanční výdaje
2.352.000,Rozdíl – 5.578.000 Kč mezi skutečnými příjmy a výdaji je hrazen z vlastních zdrojů z let minulých a z úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. na stavbu kanalizace, který bude splacen po obdržení veškerých ﬁnančních prostředků dotace z EU na stavbu kanalizace.
Hodnota majetku obce k 31. 12. 2009
Územní plán
Stavby
Samostatné movité věci
Drobný dlouhodobý hmotný investiční majetek

768.242,23.582.060,1.068.460,754.328,-
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Pozemky
Nedokončený dlouhodobý majetek
Cenné papíry – VKM
Peníze na účtech
CELKEM

4.701.504,15.229.342,4.094.000,4.512.833,54.710.769,-

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. a 6. června 2009 s výsledky v naší
obci:
Počet osob zapsaných do seznamu voličů
366
Počet vydaných úředních obálek
100
Počet odevzdaných úředních obálek
100
Počet platných hlasů
100
Název strany:
Počet hlasů:
Strana důstojného života
1
Sdružení nezávislých
1
Strana drobných živnostníků
a podnikatelů
3
KSČM
29
Starostové a nezávislí
2
Evropští demokraté
2
Strana soukromníků ČR
2
Dělnická strana
1
Nezávislí
2
ČSSD
24
KDU-ČSL
1
Věci veřejné
2
ODS
13
Politika 21
10
Evropská demokratická strana
4
Demokratická strana zelených
3
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ( ZO) V R. 2009
28. 1. 2009 - z jednání zastupitelstva obce (ZO)
- Souhlasí s přijatou petici občanů obce ve věci zpomalovacích retardérů v ulici Dlouhý-Vokoun a doporučuje projednání s odborem dopravy MěÚ Neratovice a dopravní policií ČR.
V případě zjištění nedostatků zadat jejich odstranění zpracovatelské ﬁrmě.
- Souhlasí s vnitřní směrnicí obce Chlumín, č.1/2009, která stanovuje výši správního poplatku
za vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy.
- Souhlasí se zveřejněním záměru obce Chlumín, prodat nemovitý majetek obce, pozemek p.č.
1/18 o výměře 64 m2 a pozemek p.č.1/20 o výměře 1 m2 manželům Iloně a Jiřímu Šilhartovým, Chlumín čp.169, za cenu 600 Kč/1 m2, s podmínkou vedení zmíněných pozemků jako
zahrada.
- Souhlasí se záměrem směnit nemovitý majetek obce Chlumín a to z vlastnictví obce Chlumín, zahradu p.č.3/2 o výměře 12m2, převést do vlastnictví pana Ladislava Vyhnálka, bytem
Chlumín čp.25 a z vlastnictví pana Ladislava Vyhnálka převést zahradu p.č.1/19 o výměře
9m2 a zahradu p.č.1/20 o výměře 1m2 převést do vlastnictví obce. Zbývající část 2 m2 zahrady
č.p.3/2 prodat panu Ladislavu Vyhnálkovi za cenu 100 Kč/m2.
- Souhlasí s prodejem obecního pozemku p.č. 98/61 o výměře 45 m2 a pozemku vedený jako
ostatní plocha - komunikace p.č.98/60 o výměře 18 m2 v obci Chlumín za cenu 180 Kč/m2
manželům Zdence a Antonínu Kostkovým.
- Souhlasí se záměrem o možnosti obce prodat rozvodné sítě plynu v obci Chlumín společnosti VČP Net. s.r.o, Pražská 485, 500 04, Hradec Králové.
- Souhlasí s výsledkem fyzické inventury majetku obce Chlumín ke dni 31.12.2008.
- Bere na vědomí informaci starosty obce o počtu obyvatel obce, který k 1.1.2009 činí 465 občanů, z toho 8 cizích státních příslušníků trvale hlášených k pobytu v obci.
- Souhlasí se žádostí o prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu paní Aleny Novákové a pana Romana Nováka za rok 2009 v částce 470 Kč. Důvodem jejich žádosti je pobyt
mimo adresu trvalého bydliště. Své tvrzení doložili evidenčním listem.
- Souhlasí s jmenováním třetího člena komise pro investiční rozvoj obce, Otakara Štického
a stávajícího člena Miroslava Priatku jmenovala předsedou komise. Složení komise – Miroslav Priatka –předseda komise, Miroslav Baran - člen komise, Otakar Štický - člen komise
- Zastupitel obce pan Tomáš Červenka seznámil přítomné členy ZO s návrhem smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Hostín u Vojkovic. Zastupitelstvo obce pověřilo pana Tomáše Červenku k přepracování článku II. smlouvy o sdružení ﬁnančních
prostředků a vzájemné spolupráci při zajišťování úkolů podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. K tomu využít již uzavřenou smlouvu mezi obcí
Chlumín a Újezdec. Dále ZO uložilo panu Červenkovi předložit upravený návrh smlouvy ke
schválení na příštím jednání ZO.
- Bere na vědomí jednání starosty obce s velitelem Policie ČR Vojkovice ve věci projednání
problémů vyplývajících z chování některých mladistvých občanů obce. K současným právním
normám byla velitelem Policie zdůrazněna nutnost spolupráce občanů s okamžitým ohlášením jakéhokoliv porušení veřejného pořádku v obci.
- Ukládá zjištění zájmu občanů o plastové popelnice pokladní OÚ, paní Daně Dlouhé.
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- Doporučuje řízení s dopravní Policií ČR Mělník ohledně obnovení dopravních značek v obci,
včetně zákazu vjezdu automobilům nad 3,5 tuny do ulice Dlouhý-Vokoun a instalaci kůlů do
proluky v téže ulici mezi domy čp. 174 a 175. S odborem dopravy MěÚ Neratovice projednáno, že dopravní značení ve shora uvedené ulici bude současně řešeno v rámci dopravního
řešení celé obce.
- Bere na vědomí požadavek na odbor výstavby MěÚ Neratovice, týkající se možnosti instalace
sušáků na hadice před budovou požární zbrojnice.
- Ukládá zjištění cenové nabídky od ﬁrmy Baobab na inventarizaci obecní zeleně a oprávnění
pana Cenknera k prořezávání stromů.
- ZO uložilo starostovi projednat s ﬁrmou Vega Com doladění reproduktorů obecního rozhlasu.
- Bere na vědomí dopis adresovaný Lize starostů ohledně nesouhlasu výstavby radaru, včetně
výstavby vojenské základny USA v prostoru Brdy.
- Ukládá zjištění možnosti vymáhání dluhu za pronájem nebytových prostor od pana Kučery
v částce 7.053 Kč.
- Bere na vědomí informaci starosty obce ve věci jednání s MěÚ Neratovice týkající se řešení
stavu budovy nádraží včetně přilehlé budovy bývalého skladu. Demolice budovy by měla být
provedena v tomto roce.
18. 2. 2009 - z jednání zastupitelstva obce (ZO)
- Schvaluje návrh smlouvy o sdružení ﬁnančních prostředků o vzájemné spolupráci při zajišťování úkolů podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,
mezi obcí Chlumín a Hostín u Vojkovic s podmínkou Hostína, že ve smlouvě bude uvedena
povinnost obce Chlumín informovat o způsobu naložení sdružených ﬁnančních prostředků
poskytnutými obcí Hostín u Vojkovic.
- Souhlasí s prodejem pozemku pč.72/5 o výměře 128 m2 panu Ondřejovi Pavlíčkovi, bytem
Chlumín čp. 14, za cenu 100 Kč/m2. Původní zájemci o koupi uvedeného pozemku, manželé
Petra a Antonín Volkovi, žádost o koupi pozemku zrušili.
- ZO projednalo žádosti organizací o poskytnutí neinvestiční a investiční dotace z rozpočtu
obce na rok 2009: SDH Chlumín, částku 50.000 Kč, ZO ČSCH Chlumín, částku 40.000 Kč,
Honební společnost Chlumín, částku 10.000 Kč, TJ Sokol Chlumín, investiční dotaci v částce
150.000 Kč, ZO souhlasí s vyplacením poloviční částky ze žádostí jednotlivých organizací.
V případě volných ﬁnančních prostředků v rozpočtu obce, bude druhá polovina prostředků
poskytnuta jednotlivým organizacím v průběhu roku 2009
- ZO souhlasí s žádostí ředitelství Základní a mateřské školy Chlumín o poskytnutí ﬁnančních
prostředků v částce 18.000 Kč na dohody o činnosti správce - PC 15.000 Kč na rok 2009
a správce rozpočtu 3.000 Kč/rok.
- ZO se seznámilo s žádostí ředitelství Základní a mateřské školy Chlumín o schválení výše
fondu rezerv v částce 229.000 Kč na výměnu oken a dveří školy. Obecní zastupitelstvo schvaluje rezervní fond příspěvkové organizace ve výši 229.000 Kč.
- Schvaluje odpisový plán Základní a mateřské školy Chlumín dvou zahradních domků ve výši
odpisů 3.480 Kč a 3.538 Kč.
- Schvaluje rozpočet Základní a mateřské školy Chlumín na rok 2009 na úrovni rozpočtu pro
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rok 2008, tj. ve výši 607.000 Kč. ZO určilo závazné ukazatele: služby telekomunikací 10.000
Kč, náklady na revize 12.000 Kč, tisk a knihy pro MŠ 3.000 Kč, tisk a knihy pro ZŠ 5.000 Kč.
- ZO schvaluje rozpočet obce Chlumín na rok 2009
- Doporučuje požádat o cenovou nabídku týkající se zeleně v obci, krom ﬁrmy Baobab požádat také Střední zemědělskou školu Mělník. U ﬁrmy Baobab objednat spony na akáty.
6. 4. 2009 – z jednání zastupitelstva obce (ZO)
- ZO se seznámilo s podmínkami „Rozhodnutí o udělení dotace“ na modernizaci pracoviště
Czech Point.
- Souhlasí s výměnou oken a zateplením budovy Základní a mateřské školy Chlumín, včetně
bytové jednotky, s využitím dotace FROM Středočeského kraje.
- Souhlasí s návrhem výstavby hasičské zbrojnice v roce 2010 s využitím dotace programu
FROM.
- Souhlasí se změnou složení Povodňové komise obce. Za Jaroslava Bittnera doporučen Radek
Douša.
- Souhlasí s návrhem delegáta, RSDr. Václava Pokorného, k zastupování na všech mimořádných a řádných valných hromadách společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s.
- Schvaluje záměr obce ke stavbě kanalizace, podle podmínek SZIF je nutné zajištění úvěru
ve výši 40 mil. Kč na předﬁnancování investice. Smlouva bude uzavřena s nejvýhodnější nabídkou banky.
- Souhlasí s nákupem potřebné mechanizace – zahradního traktoru Husqvarna v ceně 220.000
Kč.
17. 6. 2009 – z jednání obecního zastupitelstva (OZ)
- Bere na vědomí informaci o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2008. Prověrku
vykonal Krajský úřad Středočeského kraje se zjištěním, že v hospodaření obce Chlumín za rok
2008 nebyly zjištěny nedostatky
- Souhlasí s žádostí manželů Martiny a Daniela Petrlíkových týkající se prodloužení smlouvy
o nájmu bytu a garáže Chlumín čp.8, jejíž platnost končí 31.7.2009. Schvaluje uzavření nové
smlouvy na dobu určitou a to od 1.8.2009 do 31.7.2012.
- Souhlasí s prodejem nemovitého majetku obce pro stavbu rodinných domů (Farská zahrada)
Pozemek - zahrada p.č.1/4 o výměře 571m2, zahrada p.č.1/10 o výměře 17m2, zahrada
p.č.1/11 o výměře 4m2, Výměra celkem 592/m2. Kupující Tomáš Pokorný, Chlumín čp.124,
za cenu 450 Kč/m2.
Pozemek – zahrada pč.1/12 o výměře 602 m2. Kupující Veronika Horáčková, bytem Neratovice, za cenu 450 Kč/m2
Pozemek – zahrada pč. 1/7 o výměře 781 m2, zahrada pč.1/19 o výměře 9 m2
Výměra celkem 790 m2. Kupující Petr Brabec, Chlumín čp. 95, za cenu 450 Kč/m2
Pozemek – zahrada p.č.3/1 o výměře 255 m2, zahrada p.č. 784 o výměře 472 m2
Výměra celkem 727 m2. Kupující Petr Sitař, bytem Chlumín čp.20, za cenu 450 Kč/m2
- Souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí
Chlumín.
- Souhlasí s informací starosty obce o přidělené dotaci pro obec Chlumín z programu FROM
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Středočeského kraje na výměnu oken a zateplení školy, včetně fasády, v roce 2009. Výše dotace
2.898.970 Kč, spoluúčast obce 153.000 Kč. Celková investice 3.051.970 Kč včetně DPH.
- Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy s ﬁrmou Resimo, spol. s r.o., která zvítězila ve
výběrovém řízení, které bylo vyhlášeno pro získání dodavatele na zateplení fasády a výměnu
oken v celém objektu školy.
- Společnost HANKA Mochov, s.r.o. požádala o pronájem obecních pozemků p.č. 651/1 o výměře 4837 m2, p.č. 339/3 o výměře 41241 m2 a p.č. 687 o výměře 3106 m2 k provozování zemědělské výroby. ZO schválilo záměr pronajmout nemovitý majetek uvedený výše. Toto
rozhodnutí bude zveřejněno na úřední desce OÚ a na internetu.
- ZO projednalo informaci o využívání zemědělského půdního fondu obce. Rozborem bylo
zjištěno, že zemědělský půdní fond je využíván zemědělci bez řádných nájemních smluv.
V této souvislosti ZO rozhodlo požádat jednotlivé zemědělce, aby ukončili hospodaření na těchto plochách k 30. 9. 2009 dle zákona. Současně uložilo starostovi připravit podmínky pro
sepsání řádných nájemních smluv se zájemci o pronájem.
- Souhlasí s poskytnutím ﬁnančního daru obce ve výši 4.000 Kč pro účastníky Mistrovství Evropy juniorů ve vodním sportu v Nizozemsku. Účastníky mistrovství jsou mimo jiných i Martina a Ondřej Frankovi.
- Souhlasí s ukončením nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor, pozemku o výměře
71 m2 mezi obcí Chlumín a paní Milenou Hodysovou k 31.5.2009. ZO schvaluje využití pozemku pro účely obce.
- Nesouhlasí se žádostí pana Milana Štěpničky st. o odkoupení pozemku obce p.č.108/3 o výměře 72 m2.
- Souhlasí s návrhem nájemní smlouvy mezi obcí Chlumín a Římskokatolickou farností Neratovice, o pronájmu místního hřbitova za 1.000 Kč ročně.
- Souhlasí s návrhem starosty, že v souvislosti souběhu investičních výdajů na projekci a zahájení stavby splaškové kanalizace, je nutné do období získání ﬁnančních prostředků ze SZIF,
pro dokončení díla sportoviště a ulice Dlouhý – Vokoun, využít ﬁnanční prostředky investičního portfolia České spořitelny, a.s., ve výši 1.665.325 Kč.
- Bere na vědomí informaci starosty, že úvěr na sportoviště byl uhrazen v plné výši. Úvěr, který
byl obci poskytnut na investici ulice Dlouhý – Vokoun je nadále splácen a vzhledem k jeho
nízké úrokové sazbě obec úvěr uhradí v plné výši až po uplynutí smluvního termínu.
- Souhlasí s rozpočtovým opatřením rozpočtu obce Chlumín na rok 2009.
- Bere na vědomí informaci o průzkumu zájmu 35 majitelů rodinných domů o sběrné nádoby
na komunální odpad.
- Bere na vědomí souhlasné stanovisko stavebního odboru MěÚ Neratovice ve věci kontrolní
prohlídky ocelové konstrukce sušáku hadic SDH, která odpovídá bezpečnostním požadavkům. - Bere na vědomí informaci o získání ﬁnančního příspěvku z Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 440.000 Kč pro SDH Chlumín, k pořízení svolávacího zařízení KANGA,
nákup zásahového výstroje a výzbroje a opravu zásahového vozidla jednotky SDH.
29. 7. 2009 – z jednání obecního zastupitelstva (OZ)
- Souhlasí s výběrem dodavatele výpočetní techniky - RNDr. Aleš Střecha, Brandýs n/Labem.
- Souhlasí s výsledkem výběrového řízení pro stavbu tlakové kanalizace v obci Chlumín. Na zá-
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kladě hodnotících výsledků byla vybrána ﬁrma Bohumil Červenka, U Luk 666, Neratovice.
- Souhlasí s výběrem nabídky peněžních ústavů pro zajištění úvěru na stavbu tlakové kanalizace, z nichž nejvhodnější podmínky pro obec předložila Česká spořitelna, a..s.
- Souhlasí se zajištěním provozu tlakové kanalizace v obci Chlumín se Středočeskými vodárnami, a.s., na základě dvoustranné Smlouvy o provozování.
- Schvaluje pro účetní období roku 2009 hlavní inventarizační komisi ve složení:
Otakar Štický – předseda, Josef Buřil - člen komise, Hana Baranová – členka komise,
Dana Wimmerová - členka komise
- Souhlasí s odkoupením pozemku pč. 658/6 o výměře 522 m2 v majetku TJ Sokol Chlumín za
cenu 200 Kč/m2, z důvodů zajištění přístupu k víceúčelovému sportovišti.
- Souhlasí s ﬁnančním darem z obecního rozpočtu v částce 30.000 Kč povodní zasažené obci
Jeseník nad Odrou. Finanční dar byl starostou obce jednotlivě s každým zastupitelem projednán.
- Bere na vědomí možnost zřízení veřejné služby v obci Chlumín. Jedná se o občany, kteří jsou
v hmotné nouzi a mohou vykonávat v obci úklid veřejného prostranství. Na základě počtu
odpracovaných hodin jim bude pověřenou obcí Neratovice vyplácena sociální dávka.
29.9.2009 – z jednání zastupitelstva obce (ZO)
- Bere na vědomí informaci starosty obce k návrhu souborného stanoviska pro zpracování
územního plánu v obci Chlumín od roku 2000 a dále. V souvislosti přípravných prací bylo
nutné, aby zastupitelstvo vzešlé z voleb 2006 začalo dotvářet dokument podle nového stavebního zákona, který nabyl účinnosti k 1.1.2007. Návrh územního plánu byl projektantem
upraven dle platných předpisů. Pořizovatelem ÚPO je Městský úřad Neratovice, zástupcem
obce Chlumín byl jmenován Otakar Štický. Krajský úřad Středočeského kraje vydal dne
28.4.2008 souhlasné stanovisko k zahájení schvalovacího řízení. Územní plán obce Chlumín nabyl dne 24.10.2009 právní moci.
- Souhlasí s pronájmem pozemku obce p.č.651/1 o výměře 4.837 m2, pozemku p.č.339/3 o výměře 1241 m2 a pozemku p.č. 687 o výměře 3106 m2. O pronájem pozemku požádala společnost Hanka Mochov, s.r.o. a pan Pavel Pokorný. ZO schválilo uzavření nájemní smlouvy
s fa Hanka Mochov, s.r.o. a doporučila starostovi obce projednat navýšení ceny nájmu za m2
na rok.
- Souhlasí s návrhem Smluv o poskytnutí druhé poloviny dotací z rozpočtu obce Chlumín na
rok 2009 zájmovým organizacím: SDH Chlumín - ﬁnanční dotace 25.000 Kč, ZO ČSCH
Chlumín -ﬁnanční dotace 20.000 Kč, Honební společenstvo Chlumín -ﬁnanční dotace 5.000
Kč, TJ Sokol Chlumín – ﬁnanční dotace 75.000 Kč.
- Nesouhlasí se žádostí paní Aleny Hollanové o pronájem nebytových prostor v obecní budově
čp. 94 za účelem provozování prodejny potravin, jelikož přilehlý obecní pozemek není určen
jako veřejně přístupný.
- Nesouhlasí se žádostí pana Petra Brabce o prodloužení termínu zahájení stavby rodinného
domu.
7. 12. 2009 - z jednání zastupitelstva obce (ZO)
- Bere na vědomí oznámení paní Marie Petržílkové o ukončení Smlouvy provádění ekonomických prací pro obec Chlumín k 31.12.2009.
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- Souhlasí s uzavřením Smlouvy mezi obcí Chlumín a paní Lucii Benešovou, bytem Vojkovice
k 1.1. 2010, k vykonávání účetnických prací pro obec Chlumín.
- Souhlasí se záměrem pronajmout nemovitý majetek obce Chlumín - jednu nebytovou místnost obce v 1. patře budovy čp.44 o rozměrech 16 m2, jako kancelářský prostor od 1.2.2010.
- Souhlasí s Obecně závaznou vyhláškou obce Chlumín č. 1/2009 o místním poplatku za odvoz
komunálního odpadu od 1.1.2010, v částce 500 Kč na osobu a rok. Pro rekreační objekty,
bez rozdílu počtu osob, činí poplatek 500 Kč na rok.
- ZO bere na vědomí usnesení ze dne 28.1.2009 týkající se prodeje obecního pozemku Zdence
a Antonínu Kostkovým, p.č.98/61 o výměře 45 m2, vedený jako orná půda a pozemku vedeného jako ostatní plocha – komunikace p.č.98/60 o výměře 18 m, za cenu 180 Kč/m2. Obecní
zastupitelstvo trvá na usnesení ZO ze dne 28.1.2009. V případě nezájmu manželů Kostkových o realizaci tohoto usnesení, zastupitelstvo obce je bude žádat o uvedení pozemků do
původní výměry zapsané na Katastrálním úřadu v Mělníku na LV 10001 obce Chlumín.
- Schvaluje změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy
Chlumín, okres Mělník.
- Souhlasí s návrhem Smlouvy o úvěru č.2620/09/LCD a úvěru č.2621/09/LCD mezi obcí
Chlumín a Českou spořitelnou,a.s, na poskytnutí peněžních prostředků až do výše
40.000.000 Kč k ﬁnancování projektu „Kanalizace a vodovod v obci“.
- Bere ne vědomí informaci o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR do
rozpočtu krajů a Prahy, na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2009 a dále
SDH Chlumín ve výši 48.693 Kč.
- Souhlasí s odstoupením od záměru obce odkoupit nemovitost – dům čp.29 s přilehlými pozemky, z důvodu několika zástavních práv, které na nemovitosti váznou.
- Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Chlumín a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
- Bere na vědomí informaci z jednání starosty obce se společností Hanka Mochov ve věci zvýšení ceny nájmu ze stanovených 0,30Kč/m2 a rok na 0,32Kč/m2 a rok, s platností smlouvy na
dobu 5 let bez přednostního práva na odkoupení pronajatých pozemků.
- Doporučuje uspořádání besedy „ Mistrovství Evropy juniorů ve vodním záchranném sportu“
s účastníky Martinou a Ondřejem Frankovými, bytem Chlumín.
- Bere na vědomí informaci starosty obce týkající se připomínky k ﬁnancování domovních kanalizačních přípojek z projektu“ Kanalizace a vodovod v obci Chlumín“ s tím, že do podmínek přidělení dotací nejsou zahrnuty nezkolaudované novostavby a rozestavěné domy, což
plyne ze stanovených pravidel SZIF, která neumožňují využití dotací pro tento okruh žadatelů. ZO schválilo poskytnutí ﬁnanční výpomoci ve výši 30.000 Kč 4 stavebníkům, se kterými bylo jednáno o připojení již před úpravou Pravidel SZIF za podmínek, že stavebník bude
přihlášen k trvalému pobytu v obci v nově postavených rodinných domech po dobu 5 let.
- ZO děkuje paní Aleně Hollanové za vykonanou práci vedení prodejny potravin v naší obci.
- ZO děkuje p. Petrovi Žďárskému za vykonávání funkce předsedy SDH Chlumín a za vedení
restaurace „Na Růžku.“
- ZO děkuje sourozencům Frankovým za reprezentaci obce na ME juniorů.
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Pozornost roku 2009 byla věnována životním jubileím našich spoluobčanů. S nejstarším občanem obce, panem Antonínem Petržílkou, jsme oslavili v rodinném kruhu jeho 99. narozeniny. Rovněž k 93. narozeninám paní Marie Rousové jsme přáli v kruhu její rodiny.
V období vánočních svátků jsme navštívili naši občanku paní Jiřinu Struhovou v nemocnici
v Mělníku, na oddělení dlouhodobě nemocných.

V průběhu roku jsme navštívili 10 spoluobčanů starších 80 let. Další osobní návštěvy s malou
pozorností OÚ uskutečňujeme na výročí narozenin ve věku 60 a 70 let občanů.
Všem našim oslavencům přejeme do dalších let života zdraví a osobní spokojenost.
V tomto roce jsme ve spolupráci s obecním úřadem a základní školou uspořádali v měsíci
květnu a říjnu slavnostní přivítání 12 nových občánků naší obce.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA – 1. STUPEŇ
Ve školním roce 2008/2009 Základní a mateřskou školu Chlumín navštěvovalo 31 žáků. V 1.
třídě bylo 17 žáků, ve 2. třídě 14 žáků. V mateřské škole 19 dětí. Vzdělávání a výchova žáků byla
uskutečněna v prvním a druhém ročníku podle ŠVP pro základní vzdělávání Základní a mateřské školy Chlumín –„ ŠKOLA PRO všechny“. Ze základní školy odešlo na konci školního
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roku 7 žáků a z mateřské školy odešlo 5 dětí. Ve spolupráci s mateřskou školou jsou rozvíjeny
osobnostní rysy žáků a jejich individuální schopnosti.
Aktivity školního roku žáků:
- škola v přírodě Lesná – Jiřetín
- uspávání broučků ve spolupráci školské rady a místním sborem hasičů
- sportovní utkání ve vybíjené, fotbale
- bruslení a plavání v plaveckém bazénu a na stadionu v Neratovicích
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- návštěva divadelních, ﬁlmových a cirkusových představení
- starší žáci se zúčastnili soutěží „Mladý zdravotník“, kde obhájili 1.a 2.místo,
- žákyně 2. třídy se zúčastnily soutěže ve čtenářské dovednosti, s obhájením druhého
a třetího místa
- školní rok byl zakončen tradičními Radovánkami v Českém hostinci
- již tradicí školy je uskutečnění vánočního
koncertu v místním kostele, který se stává
součástí celé obce
- vánoční a velikonoční výstava výtvarných prací žáků
- vítání jara – vynášení Smrtky
- besídka na ukončení školního roku
- vítání nových občánků.

ÚSMĚV, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2009
Týdenní stacionář Úsměv, poskytovatel sociálních služeb, sídlí více než čtvrt století v budově bývalé školy v domě č. 123, který je
majetkem obce Chlumín. Zřizovatelem naší
organizace je Středočeský kraj. Tým kvaliﬁkovaných pracovníků se po celý rok staral o klienty stacionáře se snahou co nejvíce zkvalitnit
jejich život, podpořit jejich schopnosti, dovednosti a samostatnost, co nejvíce se zapojit
do činností běžného života. Na konci roku
2009 využívalo našich služeb 14 klientů (7
mužů a 7 žen). I v roce 2009 se naši klienti zúčastňovali mnoha akcí. Byli jsme v Praze v botanické a zoologické zahradě. Pluli jsme lodí
po Labi až do Roudnice. Navštívili jsme letiště
v Praze – Ruzyni. V květnu jsme si užili týdenní pobyt v Itálii v Riccione. V září 2009
odešla do důchodu ředitelka stacionáře paní
PhDr. Eva Horáková. Za její obětavou práci jí
patří velké poděkování. V říjnu jsme již tradičně navštívili podzimní ples pro handicapované na pražském Výstavišti. Připojili jsme se
k Týdnu sociálních služeb, který vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR,
a uspořádali jsme Den otevřených dveří. Adventní čas byl spojen s návštěvou kulturního programu v Mladé Boleslavi, výletem do Prahy na vánoční trhy. S vánočním programem nás navštívili žáci chlumínské školy a naši klienti do programu přispěli také několika koledami. Již

14

Ročenka 2009 obce Chlumín
od podzimu vyráběli klienti s pomocí
našich odborných pracovníků různé
adventní a vánoční dekorace. Dobře
jsme je uplatnili na Veletrhu a konferenci sociálních služeb Středočeského kraje v Praze, na adventním trhu
v budově Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze i na vánočních
trzích v Kněževsi. K pravidelným aktivitám roku 2009 patřily také jízdy na
koni na farmě v Neratovicích - Mlékojedech, plavání v bazénu v Neratovicích. Nově jsme od podzimu začali
pravidelně navštěvovat solnou jeskyni v Libiši.
Ing. Ilona Chrtová,
pověřená zastupováním ředitelky

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHLUMÍN
starosta
místostarosta a pokladní
velitel SDH
strojník SDH
velitel jednotky SDH
preventista
velitelka žen a kronikářka
jednatel
vedoucí mladých hasičů

Červenka Tomáš
Petržílka Tomáš
Charvát David
Bláha Zdeněk
Douša Radek
Lébr Jan
Hodysová Alena
Veselý Stanislav
Veselá Radka

SDH Chlumín má 65 členů, z toho ve věku:
do 15 let
15 -18 let
muži 18 – 53 let
ženy 18 – 46 let -

26
1
22
16

Jednotka SDH Chlumín byla v průběhu roku 2009 povolána k deseti zásahům:
Odstraňování následků větrné smrště k odklízení stromů, větrem pokácených v Chlumíně
a okolí. Další výjezdy k požárům byly mimo jiné k požáru strniště do Korycan, do Kojetic k nočnímu požáru skládky, do Libiše k požáru lesního porostu, k požáru stohu slámy do Obříství celkem třikrát.
Roku 2009 se jednotka SDH zúčastnila cvičení evakuace osob v Základní škole Obříství a technického výcviku plnění závěsného vaku vrtulníku k leteckému hašení, převážně lesních požárů. V rámci odborné přípravy získali dva členové jednotky SDH dovednost velitele a devět
členů je oprávněno nosit dýchací přístroj. Jednotka SDH Chlumín zajišťuje smluvně požární
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ochranu v obci Hostín u Vojkovic a Újezdec. V průběhu roku 2009 získala jednotka SDH Chlumín požární cisternu CAS 32 T148. Od Celní správy získal SDH automobil Lada Niva.
Kulturní akce SDH Chlumín:
Masopustní karneval s průvodem po obci, staročeské máje, pro děti zábavné odpoledne
k ukončení školního roku, posvícenská zábava, závody v požárním útoku „O pohár starosty
obce“, pro děti mikulášský karneval, výlet do policejního muzea, návštěva senátu a parlamentu
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ČR. V období povodní v Moravskoslezském
kraji poskytlo 11 členů JSDH Chlumín ve
svém osobním volnu přímou pomoc obci a občanům obce Jeseník nad Odrou při odstraňování škod po ničivé povodni. Při této
příležitosti členové jednotky předali též věcné
a ﬁnanční dary získané humanitární sbírkou
pořádanou SDH Chlumín a též předali ﬁnanční pomoc poskytnutou naší obcí Chlumín. Jejich záslužný čin byl oceněn
poděkováním obecního úřadu.
Závody členů SDH v požárních útocích:
Muži se zúčastnili v rámci okresu 7 soutěží, kde obsadili přední místa.
Ženy se zúčastnily 4 soutěží a taktéž se umístily na předních místech.
Dorostenci 15 -18 let se zúčastnili 2 soutěží a obsadili 1. a 4. místo.
Mladí 11 – 15 let se zúčastnili 6 soutěží bez umístění na předních místech.
V závodě požární všestrannosti děti předškolního věku získaly 1. Místo.
Umístění dětí v okresním kole hry Plamen: starší děti – 6. místo, mladší – 5. místo
Účast v německém Radasgerberu na závodech CTIF se smíšená družstva umístila na 6. a 7.
místě muži, ženy obsadily 8. místo.

ZO ČSCH CHLUMÍN
předseda
místopředseda
jednatel
pokladní
člen Okresní posudkové komise
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Vyšín Miloslav
Eisenhammer Vlastimil
Petržílková Kateřina
Kokoška Josef
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Základní organizace ČSCH má ke dni 31. 12. 2009 - 18 členů, z toho mladých chovatelů – 3
Převažujícími a osvědčenými chovy členy organizace jsou králíci, holubi a drůbež.
Členové ČSCH Chlumín se zúčastňují výstav v rámci okresu, kraje a oblastí se získáním předních ohodnocení.
Místní výstava konaná ve dnech 25.-26. 9. 2009 s ﬁnančním přispěním hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha, Obecního úřadu Chlumín, ZD Dřínov, Arboeko s.r.o. Obříství, LeoCzech spol. s.r.o., Hanka Mochov s.r.o., Staník Jan, Blahník Jiří, Unilever
Nelahozeves, Farma CF Trading s.r.o., Jindřich Rudolf, Eisenhammer Vlastimil, Kokoška
Josef.
Prodejní výstava devadesáti vystavovatelů jednotlivých druhů prezentovala 230 králíků, 220
holubů, 200 ks drůbeže. Nejvyšší ohodnocení vystavené drůbeže bylo získáno u 15 ks králíků,
l5 ks holubů a 14 ks drůbeže.
Kromě úspěšné místní zářijové výstavy, se členové ČSCH Chlumín v průběhu roku 2009
prezentovali se svými druhy domácího drobného zvířectva na výstavách místních, klubových
a krajských se získáváním nemalého počtu předních umístění.
ZO Chlumín děkuje všem sponzorům za poskytnutí peněžitých darů, chovatelům za přípravu
a organizaci výstavy roku 2009.
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL CHLUMÍN – ODDÍL FOTBALU
předseda
Baran Miroslav
místopředseda
Volf Josef
sekretář
Svoboda Jan
1. člen výboru
Baran Ivan
2. člen výboru
Baran Tomáš
K 31. 12. 2009 má TJ Sokol Chlumín 163 členů, z toho 17 žáků. Mužstvo je účastníkem III.
třídy skupiny B, kde skončilo na 9.místě (skupina o 14 mužstvech). V r. 2009 jsme odehráli 3
turnaje. Nejprve v Neuměřicích (okr. Kladno), kde nám připadl pohár za 3. místo. Na Dřínově 2. místo po porážce v penaltovém rozstřelu. Na závěr jsme obsadili 1. místo na domácím
turnaji, který byl uspořádán k příležitosti 90ti let založení TJ Sokol Chlumín.
Krom sportovních aktivit členské základny TJ, se členové podíleli na kulturních a společenských akcí v obci. Sportovní ples, táboráky pro děti k příležitosti pálení ,,Čarodějnic“ a ukon-
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čení prázdnin, společenské taneční zábavy, nohejbalový turnaj, který se odehrál na novém veřejném sportovišti, investor obec Chlumín.
Dne 17. září 2009 bylo slavnostně otevřeno kulturní centrum, jehož je TJ Sokol Chlumín investorem. Jako první vyzkoušely nově otevřené kulturní centrum chlumínské ženy. Myslivci
uspořádali „poslední leč.“ Na konci roku se zde odehrál turnaj ve stolním tenise. Kulturní zařízení budou v r. 2010 využívat také cvičící ženy a děti ze ZŠ Chlumín.
Další činností TJ Sokol byla údržba hřiště, areálu, garáže a stávající budovy.
Do rybářské činnosti, která je součástí TJ, se zapojuje 60 členů a v r. 2009 bylo vydáno 49 povolenek, z toho bylo 8 povolenek pro děti do 9 let. Každoročně se provádí zarybnění, údržba

21

Ročenka 2009 obce Chlumín
rybníka a dětské rybářské závody. Všichni soutěžící jsou odměněni cenami, vítězem se stal
z 18 účastníků Martin Vrábel, který spolu s nejlepšími dosáhl na ceny nejhodnotnější.

HOBNEBNÍ SPOLEČENSTVO CHLUMÍN-ÚJEZDEC
předseda
Kroupa Zdeněk
místopředseda + hospodář
Zachara Petr
pokladní
Mrňavý Stanislav
Výměra pozemků honebního společenstva činí 862 ha a 5 ha „mysliveckých políček,“ ze kterých je získáváno vlastní krmivo pro zvěř. Počet členů 5 + 8 stálých hostů.
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Špatné klimatické podmínky v průběhu roku snížily přírůstky zvěře a z toho důvodu byl snížen i plánovaný počet honů drobné zvěře z 5ti na 2. Pro zvěř bylo nakoupeno 93 balíků sena,
100 kg kamenné soli, 180 q zadiny, jadrné krmivo pro bažanty a medikamenty pro ozdravení
srnčí zvěře. Brigádní činností bylo odpracováno 800 hod. při výsadbě 380 stromků na Šibeníku
a ve Višňovce, byly zhotoveny dva nové posedy, 3 zásypy a 2 lávky přes vodoteče. Obhospodařujeme 32 krmelců, zásypů a slanisek pro zvěř.
V rámci kulturní činnosti v obci byl na dětský den poskytnut ﬁnanční příspěvek a byl uspořádán společenský ples s bohatou tombolou zvěře.
Členové honebního společenstva žádají občany, aby při vycházkách se psem mimo obec nepouštěli psa volně pobíhat v přírodě a zajistili tak klid pro zvěř.

PODNIKATELSKÁ ČINNOST V OBCI
Obchod se smíšeným zbožím
Elektroinstalace
Pánské a dámské kadeřnictví
Pěstitelská pálenice
Kovoobrábění
2 restaurace: „Na hřišti“ a „Na Růžku“
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ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST
Katastrální území obce Chlumín zaujímá 629 ha, z toho orná půda činí cca 566 ha, kterou ve
větší míře v nájemních vztazích obhospodařují: Buřil Josef, Staník Jan, Havelka Igor, Pokorný
Pavel, Hanka Petr, Semerád Petr, Špic Miloslav.
Dominantní zemědělská výroba představuje výrobu mléka, pěstování obilnin, brambor, cibule, řepky, slunečnice. Z celkové sklizně roku 2009 zůstává přibližně 70 - 80% produktů v ČR,
Zbývající produkty jsou expedovány mimo území ČR.
Výnos obilnin 60q/ha, brambory – jarní sklizeň 200q/ha, zimní 500q/ ha, cibule 30q/ha.
Firma Česká farma – zemědělský areál umístěn v jedné z hal bývalého JZD, poskytuje zemědělcům, nejen místním, ale z celého Polabí a dalších regionů, na třídící, balící a expediční lince
tržní úpravu plodin.
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STAVEBNÍ ČINNOST V OBCI
Dokončena rekonstrukce ulice „Dlouhý – Vokoun“ - investor obec Chlumín, RN 5,5 mil. Kč
Dokončena výstavba veřejného sportoviště - investor obec Chlumín, RN 5 mil. Kč
Dokončena výstavba víceúčelového kulturního zařízení – investor TJ Chlumín, RN 1,7 mil. Kč
Zahájena výstavba tlakové kanalizace, s připojením ke stávající ČOV v Obříství - investor obec
Chlumín
Zateplení budovy, výměna oken a dveří Základní a mateřské školy Chlumín - investor obec
Chlumín
Schválení zpracovaného územního plánu obce (ÚPO)
Provedena přeložka vodovodního potrubí „Farská zahrada“
Provedena přeložka plynovodního potrubí u stavby rodinného domu sl. Kuželové
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PLÁN ROZVOJE OBCE NA ROK 2010
Dokončení tlakové kanalizace s připojením ke stávající ČOV v Obříství, včetně úprav chodníků
v celkové výši nákladů 40 mil. Kč v rámci dotace z EU.
Výstavba budovy nové hasičské zbrojnice v celkové výši nákladů 8,5 mil. Kč za předpokladu
získání dotace FROM Středočeského kraje.
Podle ﬁnančních možností obce oprava fasády budovy Obecního úřadu Chlumín.
Společenské organizace a obecní úřad děkují všem sponzorům za ﬁnanční příspěvky při konání kulturních a společenských akcí v obci.
Zastupitelé obce Chlumín, členové jednotlivých komisí zastupitelstva a společenských organizací přejí našim spoluobčanům do roku 2010 pevné zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

Obecní úřad Chlumín jako kontaktní místo Czech POINT poskytuje následující služby:
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamku kvaliﬁkovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
• Datové schránky
• Autorizovaná konverze dokumentů
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA:
VŠEOBECNÁ POHOTOVOST
• Mělník Bezručova ul. 3409, tel.: 315 623 191, 315 623 197,
Po-Pá: 17,00 – 22,00 hod., So,Ne,svátky: 08,00 – 22,00 hod.
• Kralupy nad Vltavou, Mostní 934, tel.: 315 722 855
Po-Pá: 17,00 – 22,00 hod., So,Ne,svátky: 08,00 – 22,00 hod.
• FN Na Bulovce Praha 8, Budínova 2, tel.: 266 083 302-3, 266 081 111 (ústředna)
Po-Pá: 19,00 – 07,00 hod., So,Ne,svátky: nepřetržitě
VŠEOBECNÁ POHOTOVOST – ÚRAZOVÁ CHIRURGIE
• Almeda, a.s., městská nemocnice Neratovice, Alšova 462, tel.: 315 637 111
Po-Pá: 16,30 – 07,00 hod., So,Ne,svátky: nepřetržitě
VŠEOBECNÁ POHOTOVOST – ORL
• Nemocnice Mělník, Pražská 528, tel.: 315 639 288, 315 639 111 (ústředna)
Po-Pá: 15,00 - 17,00 hod., So,Ne,svátek: nepřetržitě
DĚTSKÁ POHOTOVOST
• 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
• 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.
• Nemocnice Brandýs nad Labem, Brázdimská 1000/3, tel.: 326 902 781
Po-Pá: 17,00 – 07,00 hod., So,Ne,svátky: nepřetržitě
ZUBNÍ POHOTOVOST
• Městská poliklinika Praha 1 (dříve Studentský zdr. ústav), Spálená 12, tel.: 222 924 268
Po-Pá: 19,00 – 06,00 hod., So,Ne,svátky: nepřetržitě
• Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2, U nemocnice 2, areál VFN, vchod AB, (Karlovo náměstí) Tel.: 224 962 723, 224 962 725, 224 963 138, Po-Pá: 19,00 – 06,00 hod., So,Ne,svátky:
nepřetržitě
ZUBNÍ POHOTOVOST PRO DĚTI
• Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5, V Úvalu 84, tel.: 224 433 654, 224 433 659,
Po-Pá: 19,00 – 06,00 hod., So,Ne,svátky: nepřetržitě
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Hasiči
Police
Záchranná služba
EU tísňová linka

150
158
155
112

POLICIE - Policie ČR, obvodní oddělení Vojkovice

974 876 730

ÚŘADY
Městský úřad Neratovice, Kojetická 1028
Finanční úřad Neratovice, Smetanova 1222
Katastrální úřad Mělník, Mladoboleslavská 3671
Pozemkový fond ČR Mladá Boleslav, Bělská 151
Úřad práce Neratovice, Na Výsluní 1234
Úřad práce Mělník, Nová 2571/1
Česká správa sociálního zab. Mělník, Tyršova 106
Okresní soud Mělník, Krombholcova 264
Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5, Zborovská 11
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, pobočka Mělník
Krajská veterinární správa Mělník, Bezručova 108

315 650 333
315 682 008
315 636 311
326 735 587
315 685 125
315 639 911
315 650 811
315 648 111
257 280 111
315 317 051
315 670 709

PORUCHY, SVOZ ODPADU
Voda 840 121 121, Plyn 1239, Elektřina 840 850 860, A.S.A. spol. s r.o.

283 911 111

ŠKOLA, POŠTA, DOPRAVA
Základní škola a mateřská škola Chlumín
Česká pošta Chlumín
ČSAD Střední Čechy Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Veolia Transport Praha, pobočka Neratovice (bývalý Nerabus)

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

ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Praktická lékařka MUDr. Sehnalová
Dětský lékař MUDr. Šusta
Zubní ordinace MUDr. Masojídková
Městská nemocnice Almeda Neratovice, Alšova 462
Nemocnice s poliklinikou Mělník, Pražská 528
Zdravotnická záchranná služba Mělník, Bezručova 3409
Poliklinika Neratovice, Kojetická 1021
Lékárna Neratovice, Kojetická 1021
Lékárna Neratovice, J. K.Tyla 862
Veterinární ordinace Veltrusy
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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vydána Obecním úřadem Chlumín
nákladem 220 ks pro občany obce Chlumín
Neprošlo jazykovou úpravou.

