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Vážení spoluobčané,
po krásné zimě v první polovině února nás čeká
první jarní měsíc a minulý týden Slunce ukázalo
svoji sílu, když si v několika dnech poradilo se
sněhovou pokrývkou. Zaměstnanci obce začnou
s úklidem
komunikací,
ale
vzhledem
k množství kamení to určitou dobu potrvá, takže
Vás žádám o trpělivost. Samozřejmě přivítáme
pomoc občanů, za kterou předem děkujeme. Na
jaře se zahájí také práce v obci. Hned jak to
počasí dovolí začne se s opravou břehů potoka,
budováním inženýrských sítí na ulici Západní a
výstavbou nových zpevněných ploch v obecním
dvoře.

Březen je také postním obdobím a přípravou na
největší křesťanské svátky Velikonoce. Využijme
této doby nejen k pracím na zahradách, ale i
k osobní očistě a zamyšlením nad podstatnými
hodnotami života. Buďme optimisté a těšme se i
z maličkostí. Přeji nám zdraví a radostné prožití
předjaří.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

Informace pro občany
ZŠ a MŠ Bohuslavice je uzavřena.
Rozvoz obědů občanům je zajištěn.
Služba Senior Taxi funguje v běžném provozu.
Návštěva obecního úřadu je možná v obvyklých úředních hodinách. Doporučujeme omezit návštěvu na
nezbytné záležitosti a upřednostnit elektronický či telefonický kontakt.
Sběrný dvůr je otevřen.
Knihovna funguje i nadále v režimu výdejního okna.
Sportovní a volnočasové aktivity jsou možné pouze na území katastru obce.
Respirátory jsou povinné v prodejnách a provozovnách služeb, zdravotnickém zařízení, čekárně, MHD,
v zastávkách, ve vozidle, pokud v něm nejedou osoby jedné domácnosti.
Chirurgické roušky jsou povinné v zastavěné části obce a vnitřních prostorách staveb mimo bydliště,
kde není povinný respirátor nebo nanorouška.
Opatření budou platit od 1. března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021.
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Z 27. zasedání rady obce Bohuslavice dne 10. 2. 2021
Vzala na vědomí:
Územní plán, změna č. 1, aktuální informace.
Pronájem hrobů.
Hospodaření obce za I. 2021. Výběr daní za I. 2021. Zůstatek 28.476.808,53 Kč,
BÚ ČS 14.835.750,50 Kč, ČNB 13.641.058,03 Kč.
Podání žádosti OZO Ostrava na slevu při produkci komunálního odpadu obce.
Vypsání výběrového řízení na projekt „Obec Bohuslavice – předcházení vzniku odpadů“.
Odeslání závěrečné zprávy za rok 2020 na SFŽP v rámci Kotlíkových dotací.
Žádost o dotaci NF Pavla Novotného.
Žádost o prominutí nájmu za prostory kadeřnictví a pedikúry.
Termín kontroly akceschopnosti JSDH.
Průběh prací v obecním dvoře.
Informace z jednání o DČOV.
Stanovisko Povodí Odry k poldru N 1.
Informace o převodech pozemků z ÚZSVM na obec Bohuslavice, podium a pozemek p. č. 3014
v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Stav jednání o převodu pozemku p. č. 2619 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Informace o realizaci přeložky VN v lokalitě Jižní Svahy.
Návrh na využití a rozdělení pozemku p. č. 2767 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Výsledek jednání o darování části parcel na ulici Západní pro vybudování točny.
Řešení opravy komunikace Záhumenní.
Žádost o převod poloviny pozemku p. č. 1554/16 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Výsledky Tříkrálové sbírky – výsledky v obci.
Mimo jiné schválila:
Program 15. zasedání OZ.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu č. 1/21 mezi obcí Bohuslavice a manžely Viláškovými.
Smlouva o budoucí smlouvě na stavbu Bohuslavice, Severní, p. č. 706, rozšíření NN k pozemku p. č.
706/2 ve vlastnictví manželů Suchánkových.
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020.
Hostování lunaparku pana Pflegra v termínu 30. 7. – 1. 8. 2021.
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Bezúplatné umístění boxu firmy Zásilkovna v obci u obecního úřadu.
Žádost o pronájem hrobového místa paní Kristýně Červenkové.
Poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč „Prajskou Rely“ 2021.
Smlouvu o podmínkách poskytování dotace Charitě Hlučín na rok 2021.
Cenu za pronájem 1 m2 kanceláří obecního dvora ve výši 100,- Kč včetně úklidu společných prostor.
Firmy k oslovení do výběrového řízení na zpevněné plochy obecního dvora.
Cenovou nabídku na vyhotovení zábradlí v obecním dvoře.
Příkazní smlouvu na podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce podkroví budovy MŠ a ZŠ
Bohuslavice“ na ministerstvo financí.
Výsledek výzvy na prodej pozemku p. č. 2356/7 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Mgr. Pavel Dominik, starosta v. r.

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 25. 2. 2021 od 18:00 hodin
v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Ing. Jiří Kocián, Ph.D. a Ing. Ondřej Mokrý
konstatuje, že na dnešním 15. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 15 členů obecního
zastupitelstva. Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Ing. Tomáš Gruň a Ing. Pavel Staněk,
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Kateřina Staňková
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 15/1 a) schválilo:
Členy návrhové komise Bc. Andreu Matýskovou, Ing. Jiřího Kociána, Ph.D., Ing. Ondřeje Mokrého,
ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Gruně, Ing. Pavla Staňka.
usnesením č. 15/1 b) schválilo:
Program 15. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 15/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I.–XII. 2020. Celkové příjmy za 01-12/2020 činily 44.912.116,41 Kč.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH 10.924,21 Kč, zůstatek z roku 2019 ve výši
19 481 909,13 Kč. Celkové příjmy včetně financování za 01-12/2020 činily 64.404.949,75 Kč.
Celkové výdaje za 01-12/2020 činily 37.704.347,21 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 12. 2020 byl ve výši
26.700.602,54 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu 13.093.575,71 Kč a na účtu u ČNB
13.607.026,83 Kč.
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usnesením č. 15/1 d) schválilo:
Hospodaření obce za období I. 2021. Celkové příjmy za 01/2021 činily 3.257.249,49 Kč. Financování
- přenesená daňová povinnost DPH – 621,08 Kč, zůstatek z roku 2020 ve výši 26.700.602,54 Kč.
Celkové příjmy včetně financování za 01 2021 činily 29.958.473,11 Kč. Celkové výdaje za 01/ 2021
činily Kč. Peněžní zůstatek k 31. 1. 2021 byl ve výši 28.476.808,53 Kč, z této částky činil zůstatek na
běžném účtu ČS 14.835.750,50 Kč a na účtu u ČNB 13.641.058,03 Kč.
usnesením č. 15/1 e) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 1/2021 bez výhrad.
usnesením č. 15/1 f) rozhodlo:
V souladu s § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu o
zapracování požadavku paní Anny Klíšťové a pana Josefa Klíště do připravované změny č. 1
Územního plánu Bohuslavice pořizované z vlastního podnětu zkráceným postupem v rozsahu dle
předloženého požadavku.
usnesením č. 15/1 g) schválilo:
Bezúplatný převod pozemku p. č. 2619 o výměře 11974 m2 (části pozemku o výměře) v k. ú.
Bohuslavice u Hlučína, z vlastnictví České republiky (SPÚ) do vlastnictví obce Bohuslavice.
usnesením č. 15/1 h) schválilo:
Kupní smlouvu č. 1/2021 mezi Obcí Bohuslavice, IČ: 00299839, DIČ: CZ00299839, se sídlem 747
19 Bohuslavice, Poštovní 119, zastoupenou starostou obce panem Mgr. Pavlem Dominikem
(prodávající) a Renátou Gajdošovou, Hlavní 19, 747 11 Kozmice (kupující).
usnesením č. 15/1 i) schválilo:
Dodatek č. 1 Kupní smlouvy č. 2/2020 mezi Obcí Bohuslavice, IČ: 00299839, DIČ: CZ00299839, se
sídlem 747 19 Bohuslavice, Poštovní 119, zastoupenou starostou obce panem Mgr. Pavlem
Dominikem (prodávající) a Radimem Stankem, Na Březích 557, 747 22 Dolní Benešov (kupující).
usnesením č. 15/1 j) schválilo:
Rozdělení pozemku p. č. 2767 u ulice Lípová a vypracování geometrického plánu na 7 stavebních
parcel.
usnesením č. 15/1 k) neschválilo:
Zapracování požadavku pana Karla Ostárka do připravované změny č. 1 Územního plánu Bohuslavice
pořizované z vlastního podnětu zkráceným postupem v rozsahu dle předloženého požadavku.
usnesením č. 15/1 l) neschválilo:
Vyhlášení záměru prodeje části komunikace Polní na pozemku p. č. 1759/5 v k. ú. Bohuslavice u
Hlučína.
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Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 21/2 a) Kontrolu usnesení. Nebylo ukládací usnesení.
č. 21/2 b)Aktuální informace o majetku, investicích a opravách. Polní cesty Bolatická a Rohovská
předány. Prodej trafostanice realizován. Probíhá stěhování do obecního dvora. Úklid sněhu
a komunikací.
č. 21/2 c) Informace o opatřeních obce v souvislostí s pandemii COVID – 19.
č. 21/2 d)Informaci o hospodaření příjmu daní za období I-XII 2020 a I 2021.
č. 21/2 e) Rozpočtové opatření č. 7/2020.
č. 21/2 f) Provedení inventarizace za rok 2020 a konání auditu za rok 2020.
č. 21/2 g)Přípravu studie čištění odpadních vod v obci Bohuslavice
č. 21/2 h)Nový zákon o odpadech a dopad na obce.
č. 21/2 i) Informaci o pracích na majetku obce Bohuslavice:
pronájem nebytových prostor, opravu váhy a zpevněných ploch v obecním dvoře,
současný stav oprav a plán dalších prací podkroví mateřské školy, projektová dokumentace
na opravu návsi, oprava potoka, podmínky realizace výstavby poldrů N1 a N2 v rámci KoPÚ
Bohuslavice, příprava projektové dokumentace na budování inženýrských sítí místních
komunikacích Západní a Záhumenní a Jižní Svahy.
č. 21/2 j) Stav převodu pozemků p. č. 3014 (potok) a 578/1 (podium) z ÚZSVM do vlastnictví obce
Bohuslavice.
č. 21/2 k)Podmínky převodu pozemků a inženýrských sítí ve vlastnictví Homola holding s.r.o. do
vlastnictví obce Bohuslavice.
č. 21/2 l) Informace z jednání o koupi pozemku p. č. 1554/7 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
č. 21/2 m) Další informace z posledních jednání rady obce:
Výroční zpráva o poskytování informací, termín hostování lunaparku na Anenských
slavnostech, dotace na kompostéry, umístění boxu Zásilkovna, fotosoutěž, Tříkrálová
sbírka.
Ověřovatelé usnesení:
Ing. Tomáš Gruň v. r.
Mgr. Pavel Dominik, starosta v. r.

Ing. Pavel Staněk v. r.
Bc. Andrea Matýsková místostarostka v. r.
V Bohuslavicích dne 25. 2. 2021

Další informace
Kompostéry
Byli jsme úspěšní se žádostí o dotaci na dodávku kompostérů. Obec zakoupí nových 200 kusů.
V zadání výběrového řízení byly požadovány pevnější (zelené) nádoby. Podmínky přidělování budou
oznámeny po dodávce. Zájemci o kompostéry se mohou hlásit na obecním úřadě.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

Březen 2021
ožen
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Bohuslavice se uskuteční ve čtvrtek 8. 4. 2021 od 14:30 do 16:30 v
budově školy. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci proběhne zápis pouze formálně. Další
podrobné informace najdete na webových stránkách školy.
Průběh zápisu
V době od 15. března do 6. dubna 2021 bude rodičům na webových stránkách školy zpřístupněn
odkaz, prostřednictvím kterého se zaregistrují. Bude vygenerována žádost o přijetí či odklad.
Vyplněnou žádost si rodiče vytisknou. V den zápisu 8. 4. 2021 odevzdají rodiče vyplněnou a
podepsanou žádost o přijetí či odklad ve škole. Pokud nemají rodiče možnost tisku žádosti, bude jim
žádost vytištěna přímo u zápisu ve škole. Dětem bude přiděleno registrační číslo. Seznam
registračních čísel přijatých žáků bude do 16. dubna zveřejněn ve vitríně u vstupních dveří školy a na
webových stránkách školy.
Těšíme se na nové prvňáčky!

Mgr. Gabriela Prchalová

Jíme a žijeme zdravě
V rámci projektu „Jíme a žijeme zdravě“ jsme se v týdnu od 22. 2. až 26. 2. věnovali zdravému
životnímu stylu a významu pestré stravy pro naše zdraví.
V tomto týdnu jsme si vyprávěli o důležitosti zdravé a pestré stravy pro náš organismus a toto téma
jsme se snažili propojit napříč všemi předměty. Zpracovávali jsme mnoho pěkných a zábavných
úkolů. V hodinách prvouky jsme vypracovali pracovní listy. V hodinách čtení jsme si četli o
vitamínech a jejich přínosu pro naše zdraví. V hodinách výtvarné výchovy jsme si nalepili
potravinovou pyramidu a v hodině Člověk a svět práce jsme si vyrobili kufřík první pomoci. Do školy
jsme si také přinesli zdravou svačinku, kterou si někteří připravili úplně sami. Baví nás zdravě jíst :-)
třídní učitelka Monika Valachová a žáci 2. třídy
Okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce
V únoru proběhlo okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce, které se obvykle koná v Opavě.
Vzhledem k současné situaci soutěž proběhla distančně.
Z naší školy se zúčastnily žákyně Valerie Haburová (7. třída) v první kategorii a Eva Ilková (9. třída)
ve druhé kategorii.
Přestože v konkurenci škol z celého okresu neobsadily žádnou z předních příček, děkujeme jim za
svědomitou přípravu a reprezentaci školy.
Marie Kotzurová
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Knihovna
V loňském roce byla provedena revize knih (provádí se cca co 5 let), bylo vyřazeno přes 700 ks knih,
které byly nabídnuty zdarma k rozebrání všem čtenářům.
Statistika knih k 31. 12. 2020 – 3085, z toho beletrie 2303, naučná 782.
Celkový počet čtenářů registrovaných v období od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020: 204, z toho registrovaní
uživatelé do 15. let: 101, nad 15. let: 103.
Počet výpůjček k 31. 12. 2020 – 2396 knih.
Poplatek za r. 2021 zůstává stejný jako v předešlém roce: děti, studenti, důchodci – 20,- Kč,
dospělí 50,- Kč.
V knihovně je možnost vypůjčit si knihy z výměnných souborů, které jsou dováženy z opavské
knihovny a zůstávají čtenářům k dispozici vždy jeden rok, každý měsíc jsou do knihovny dokupovány
nové knihy, které jsou vkládány na stránky obce v aktualitách.
Knihovna i nadále otevřena v režimu výdejního okna.

Marie Miková

Modelářský svět Brno ON-LINE
Doba covidová bohužel neskončila, a tak po
neúspěšném
podzimním
pokusu
o
uspořádání velké modelářské akce
s názvem „Modelářský svět“ konající se
v Brně se rozhodlo v novém roce uspořádat
modelářský svět online. Tento způsob jsme
si již vyzkoušeli při online soutěži Corona
cup 2020. V měsíci lednu se tedy rozjelo
přihlašování a teď v polovině února přišlo
také vyhodnocení. Na této online soutěži
jsem se účastnil pouze v kategorii MT
(malá technika). Druhá soutěž od začátku
covidové krize dopadla opět úspěšně a
v kategorii MT je to opět vítězství v konkurenci 24. vystavovatelů z celé České republiky. Uvidíme,
co nám přinese jaro, na konci měsíce března se tradičně pořádá Papirshow v Ostravě, kde bude jasné
na začátku měsíce března, zda bude možné akci z epidemiologického hlediska uspořádat. Pořadatel
již avizoval, že by soutěž mohla v případě nepříznivé situace také proběhnout online. Přeji všem pevné
zdraví a snad se brzy z této nelehké doby dostaneme.
Jiří Lasák
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – březen 2021
Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

Den

Datum

PO

1.3.2021

17:00 Na úmysly společenství Modlitby farníků

ST

3.3.2021

17:00 Za Josefa Kocura k nedožitým 70. narozeninám; za
jeho + rodiče a rodiče Ostárkovy s prosbou o ochranu
Panny Marie pro živé rodiny

PÁ

5.3.2021

17:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence
16:00 Na poděkování za 60 let života s prosbou za + manžela
a otce a živou rodinu

SO

6.3.2021

17:30 Za Cecílii Kotzurovou a za živou a + rodinu
3. neděle postní
6:45 Za Josefa Kocura s prosbou o dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
NE

7.3.2021

9:30 Za Emanuela Kotzura, manželku a syna a za živou
rodinu

ST

10.3.2021

17:00 Za Marii Kotzurovou, manžela, syna, dceru a zetě
s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu

PÁ

12.3.2021

17:00 Za + Marii Zlotou, dva manžely a za živou rodinu
16:00 Za Marii Zatykovou, manžela, syna a rodiče z obou
stran

SO

13.3.2021

17:30
4. neděle postní
6:45 Za živé a zemřelé farníky
NE

14.3.2021

9:30 Na poděkování za dožitých 65 let života a 40 let
společného života s prosbou za živou rodinu

ST

17.3.2021

17:00 Výroční rekviem za Josefa Kozáka
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ČT

18.3.2021

PÁ

19.3.2021
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Panny Marie
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18:00 Na přímluvu sv. Josefa za církev v současném světě,
za naše rodiny a za všechny umírající této doby
17:00 Za živé a zemřelé Josefy z Bohuslavic
16:00 Za Anežku Drábíkovou, manžela, dceru, zetě a vnuka

SO

20.3.2021

17:30 Za Emílii Vitáskovou, manžela a všechny + příbuzné
5. neděle postní

NE

21.3.2021

6:45 Za Marii Stočkovou při příležitosti nedožitých 100.
narozenin, manžela, syna, + příbuzné s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu
9:30 Za Bruna Vitáska, manželku Adolfínu, dceru Marii a
živou rodinu

ST
ČT

25.3.2021

PÁ

26.3.2021

SO

17:00 Za + Josefa Kocura, rodiče, švagra a za živou rodinu

24.3.2021

SLAVNOST
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

18:00 Za Lea Pauseho, manželku, dceru a rodiče z obou
stran; za Jana Lasáka a manželku; za Arnoštku
Manušovou a manžela
17:00 Za + rodinu Kaldovu a Humpolíčkovu s prosbou o
Boží požehnání pro živou rodinu
16:00 Na poděkování za 85 let života s prosbou za + rodiče
z obou stran a s prosbou k Matce Boží o ochranu

27.3.2021

KVĚTNÁ NEDĚLE

17:30
6:45 Za rodiče Kocurovy, Plačkovy a všechny + příbuzné

NE

28.3.2021

9:30 Za živé a zemřelé farníky
PO

29.3.2021

Pondělí Svatého týdne

18:00 Na úmysly společenství Modlitby farníků

ST

31.3.2021

Středa Svatého týdne

18:00 Za Annu Kocurovou k nedožitým 90. narozeninám, za
manžela a dceru Irenu

ČT

1.4.2021

ZELENÝ ČTVRTEK

18:00 Za + kněze Miroslava Kaldu, Vincence Hurníka,
Klementa Fusse, Bedřicha Dombka a za všechny živé
a + kněze z naší farnosti

SO

3.4.2021

VIGILIE VZKŘÍŠENÍ

20:00 Za křesťany ve Svaté zemi a za nově pokřtěné

4.4.2021

HOD BOŽÍ
VELIKONOČNÍ

NE

PO

5.4.2021

Pondělí velik. oktávu

6:45
9:30 Za Aloise Kocura, rodiče a sourozence
6:45 Za živé a zemřelé členy živého růžence
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci březnu 2021
Benková Šárka
Buček Libor
Heisigová Jana
Sněhotová Marta
Kozák Jan
Dominik Bruno

Dedková Josefa
Koslowská Růžena
Kučera Norbert
Halecká Brigita
Janecký Josef
Cigán Petr
Kubíková Pavlína

Všem jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
Kateřina Staňková

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice
Poštovní 119
747 19 Bohuslavice
Tel. / Zázn.:
Tel. / Fax / Zázn.:
Úřední hodiny:
Pondělí, středa:

553 659 075
553 659 064

8:00 - 11:30 hod.
12:30 - 17:00 hod.
Úterý: 8:00-11:30 12:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek: 8:00-11:30 12:00 - 15:00 hod.

Internetové stránky obce:
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv

Webová stránka školy:
www.zsbohuslavice.cz
E-mail:
obec@bohuslavice.eu
podatelna@bohuslavice.eu
info@bohuslavice.eu
starosta@bohuslavice.eu
mistostarosta@bohuslavice.eu
jana.janosova@bohuslavice.eu
marie.mikova@bohuslavice.eu
katerina.stankova@bohuslavice.eu
technik@bohuslavice.eu

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 339 – březen 2021 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. března 2021.

