Číslo 219

Březen 2011

Váţení spoluobčané,
aţ únor nás potrápil
lednovým
počasím.
Sněhu
nebylo mnoho, pouze poprašek.
Ale mrazy, zejména ve druhé
polovině měsíce, byly nad 10º C
a v některých místech republiky
byly zaznamenány i rekordní
nízké teploty.
V únoru oslavila nejstarší
občanka naší obce, váţená paní
Bernardina Chorovská, vzácné
narozeniny - 99 let.
V den
narozenin, kdy jsem ji byl popřát
společně s Mgr. Hamplovou,
měla doznívající chřipku. Přesto
ji neopouštěl vrozený optimismus
a dobrá nálada. Váţená paní
Chorovská, vyuţívám příleţitosti
a ještě jednou vám společně se
všemi spoluobčany přeji do
dalších let především hodně
Boţího poţehnání, zdraví, štěstí a
plnou náruč optimismu.
V únoru
pokračovala
letošní dlouhá plesová sezóna
dalšími plesy. Bohuţel došlo ke
zrušení
plánovaného
plesu
sportovců z důvodu malého
zájmu při předprodeji vstupenek.
S velkým zájmem a ohlasem se setkala cestovatelská přednáška p. Jiřího Máry z Přerova na
téma „Nový Zéland, země protinoţců“. Rodiny s dětmi, dospělí i senioři se seznámili s krásnou
přírodou a dalšími zajímavostmi této exotické země. Rodina p. Máry usiluje o záznam do
Guinessovy knihy rekordů, cestuje totiţ se svým zdravotně postiţeným synem. Navštívila uţ 4
kontinenty a do poslední Afriky plánuje cestu v letošním roce. O svých cestách nejenom
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přednáší, ale i píše a točí videa. V naší knihovně máme k zapůjčení čtyři jeho knihy, které jsou
velmi oblíbené. O to více nás zasáhla smutná zpráva o tragickém zemětřesení v této vzdálené
zemi.
V únoru se uskutečnily jednání rady a obecního zastupitelstva. Na jednání schválilo
obecní zastupitelstvo výsledky hospodaření za rok 2010, inventarizaci majetku k 31. 12. 2010,
rozpočet na rok 2011, seznam staveb plánovaných na letošní rok, dotace organizacím a
spolkům a další body, o kterých vás informujeme v dalším textu dnešního zpravodaje.
V březnu vás společně s hasiči zvu na tradiční pochování basy, kterým bude ukončena
plesová sezóna. Dále vás srdečně zvu na další výstavu „Kouzlo a vůně perníku“, tentokráte do
obřadní síně Obecního domu Bohuslavice, kde bude v sobotu a neděli 26. a 27. 3. instalována
výstava perníků bohuslavických pernikářů a pernikářek s velikonoční tématikou.
Ing. Kurt Kocián, starosta

Maškarní reje našich dětí
Nejen dospělí, ale i
děti mají rády dobrou
zábavu, ke které určitě
patří maškarní reje. Jako
kaţdý rok i letos se
uskutečnily
v rámci
plesové sezóny v naší obci
maškarní plesy dva, a to
nejdříve
30.
ledna
Maškarní rej dětí Mateřské
školy a 20. února se pak
uskutečnil Maškarní rej
dětí Základní školy. Oba
plesy se opět setkaly
s velkou návštěvností a tak
po oba dva dny se sál
kulturního domu zaplnil do posledního místa.
Maškarní rej dětí MŠ zahájila promenáda všech masek, po které přišlo na řadu
předtančení ţáčků naší mateřinky. Pro děti pak byla připravena řada soutěţí, při kterých na ně
čekaly sladké odměny. Naše školka se dočkala i velkého překvapení a to v podobě šeku na
částku 10.000,- Kč, kterou vedení školy předali představitelé občanského sdruţení
Bohuslavický Oříšek. Celé odpoledne zakončily tomboly, a to nejdříve pro děti mateřinky, hned
poté pro ostatní děti, a aby mohli vyzkoušet své štěstí i dospělí, celé odpoledne uzavřela
tombola ze zakoupených vstupenek.
V neděli 20. února se pak uskutečnil Maškarní rej dětí Základní školy a sál kulturního
domu doslova praskal ve švech. Děti se nejdříve po jednotlivých třídách představili všem na
pódiu, aby se zároveň utkaly v soutěţi, v níţ nakonec zvítězili ţáci 7. třídy. Hned poté se
rozpoutala pravá zumba párty, jejíţ jednotlivé taneční bloky doplnily soutěţe, které si pro děti
připravil učitelský sbor školy. A nakonec opět nechyběly bohaté tomboly plné krásných cen.
Jak ples mateřské, tak i základní školy, si děti opravdu uţily a určitě se uţ teď těší na
jejich příští ročník.
Text + foto: Eva Ilková
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Obecní úřad
Z jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice se na svém jednání dne 14. 2. 2011 zabývala následující
problematikou:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení.
3. Výsledky inventury majetku obce k 31. 12. 2010.
4. Výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohuslavice, návrh na rozdělení
hospodářského výsledku (zisk ve výši 33.712,11 Kč do rezervního fondu).
5. Daňové příjmy 01/2011- 1.221.234,- Kč (vyšší oproti roku 2010 o 11 tis. Kč).
6. Návrh rozpočtu na rok 2011, rozpočtový výhled, dotace spolkům a organizacím v obci,
sociální fond (příjmy 27.669.660,- Kč, zůstatek z roku 2010 4.018.750,- Kč, výdaje
31.688.410,- Kč).
7. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Bohuslavice, příspěvkové organizace na rok 2011 (bez mzdových
prostředků z krajského úřadu (příjmy 4.688 tis. Kč, výdaje 4.688,- Kč).
8. Schválení návrhu cenového výměru za pronájem hrobů, nové smlouvy na pronájem hrobů
od roku 2011 a pronájem hrobových míst.
9. Odměňování členů obecního zastupitelstva dle novely nařízení vlády č. 37/2003.
10.Uzavření kupních a darovacích smluv mezi občany a obcí Bohuslavice.
11.Vyúčtování výherních hracích přístrojů.
12.Komunitní plán, akční plán na roky 2010 – 2011.
13.Odpady, vyhodnocení sběru surovin za rok 2010, dotace EKO – KOM, sběr a svoz trávy a
listí.
14.Investiční výstavba – stavby:
 Seznam staveb a projektových dokumentací v roce 2011.
 Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy, předání ţádosti o závěrečnou
platbu dotace, vyhodnocení přihlášek na obsazení pracovního místa technika.
15. Organizační věci:
 Ochranný svaz autorský, smlouva.
 Ekolamp, dodatek ke smlouvě.
 Nájemní smlouva na pronájem pozemku parc. č. 1702/1 s p. Špakovským.
 Přijetí pracovníků na VPP, veřejná sluţba.
 Zájemci na výkop hrobů v Bohuslavicích.
 Zpráva z preventivní prohlídky poţární ochrany, prověřovací cvičení – poţár ZŠ
v Dolním Benešově.
 Tříkrálová sbírka, poděkování Charity, dopis s výsledky Tříkrálových sbírek p. Dihla
z Bolatic.
 Sdruţení obcí Hlučínska, 4. Setkání představitelů obcí s podnikateli dne 13. 4. 2011 v 16
hod. v KD Bolatice.
 Příprava Anenských slavností 2011, spolupráce s Bohuslavickým Oříškem.
 Stanice Bartošovice, příspěvek na provoz.
 Sčítání lidu, domů a bytů.
 Národní síť venkovských komunitních škol.
 Jednání obecního zastupitelstva 24. 2. 2011.
 Stanovení termínů jednání rady a obecního zastupitelstva v roce 2011.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Z jednání obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo na svém 3. jednání dne 24. 1. 2011 v obřadní síni Obecního domu
Bohuslavice přijalo následující usnesení:
Návrhová komise ve sloţení: Štěpánka Češlová, Mgr. Pavel Dominik a Leo Vitásek konstatuje,
ţe na dnešním 3. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 14 členů obecního zastupitelstva. Řádně
omluvena je Mgr. Dagmar Fojtíková – pro nemoc.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Eva Ilková a Jan Manusch. Zapisovatelkou byla
určena p. Jana Janošová.
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo usnesení č.:
5/3
a) Program 3. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
b) Za ověřovatele zápisu ze 3. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice Evu Ilkovou a Jana
Manusche.
c) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za rok 2010. Celkové příjmy za 01 - 12/2010 činily
26.264.832,25 Kč. Zůstatek z roku 2009 byl 10.968.947,85 Kč. Celkové příjmy za 01- 12/2010
vč. zůstatku z roku 2009 činily 37.233.780,10 Kč. Celkové výdaje za 01- 12/2010 33.215.031,43
Kč. Peněžní zůstatek k 31. 12. 2010 byl ve výši 4.018.748,67 Kč, z této částky činil zůstatek na
běţném účtu 1.156.849,17 Kč, na účtu za domovní odpad 38.300,-Kč a na zvláštním účtu pro
financování dotace 2.823.599,50 Kč.
d) Výsledky hospodaření Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice, příspěvkové organizace za
rok 2010.
e) Převod zisku ZŠ a MŠ Bohuslavice, příspěvkové organizace za rok 2010 ve výši 33.712,11 Kč do
rezervního fondu a jeho vyčerpání v roce 2011 na nákup nábytku.
f) Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Bohuslavice (odpisy r. 2010) ve výši 105.034,00 Kč v roce
2011 na opravu osvětlení tříd.
g) Inventarizaci obecního majetku k 31. 12. 2010.
h) Prodej nepotřebného nábytku zájemcům za 10 % pořizovací ceny. Neprodaný nábytek bude
zlikvidován při sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
i) Rozpočet Obce Bohuslavice na rok 2011 bez výhrad.
j) Účelové dotace organizacím a spolkům působícím v obci Bohuslavice dle přiloţeného seznamu.
Na poskytnutí dotace bude uzavřena „Smlouva o poskytnutí dotace“. Kontrolou plnění podmínek
smlouvy pověřuje obecní zastupitelstvo kontrolní výbor.
k) Sociální fond Obce Bohuslavice na rok 2011 a způsob hospodaření s prostředky sociálního fondu
v roce 2011.
l) Rozpočtový výhled Obce Bohuslavice na roky 2011-2013.
m) Seznam investičních akcí, větších oprav a vypracování projektové dokumentace v roce 2011.
n) Rozpočet ZŠ a MŠ Bohuslavice, příspěvkové organizace na rok 2011 bez výhrad.
o) Měsíční odměny neuvolněným členům obecního zastupitelstva.
p) Střednědobý plán sociálních sluţeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko na roky 2010-2013, akční
plán na roky 2010-2011.
q) Bezúplatný převod pozemků parc. č. 1555 a parc. č. 1478/2, k. ú. Bohuslavice u Hlučína
z majetku České republiky do majetku obce Bohuslavice. Na uvedených pozemcích se nacházejí
stavby místních komunikací.
r) Bezúplatný převod části pozemku, na němţ se nachází stavba místní komunikace, parcela č. 1460,
k. ú. Bohuslavice u Hlučína, zastavěná plocha a nádvoří z majetku České republiky do majetku
obce Bohuslavice.
s) Bezúplatný převod pozemků parc. č. 209/5, 209/6, 209/7, 2179/39, 2179/40 a 2179/41 v k. ú.
Bohuslavice u Hlučína z vlastnictví České republiky do majetku Obce Bohuslavice.
t) Uzavření kupní smlouvy s paní Markétou Kučerovou na převod pozemku parc. č. 2179/29 o
výměře 54 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína do majetku Obce Bohuslavice.
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u) Uzavření darovací smlouvy s panem Jiřím Homolou na převod pozemku parc. č. 2179/32 o
výměře 63 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína do majetku Obce Bohuslavice.
v) Uzavření kupní smlouvy s paní Karin Newrzellovou na převod pozemku parc. č. 2179/36 o výměře
95 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína do majetku Obce Bohuslavice.
w) Uzavření kupní smlouvy s manţely Terezií a Vilémem Kocurovými na převod pozemku parc. č.
2179/45 o výměře 25 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína do majetku Obce Bohuslavice.
x) Uzavření kupní smlouvy s manţely Ernou a Rudolfem Theuerovými na převod pozemku parc. č.
2179/10 o výměře 49 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína do majetku Obce Bohuslavice.
y) Uzavření darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Bohuslavice na převod pozemku parc. č.
2179/32 o výměře 190 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína do majetku Obce Bohuslavice.
z) Uzavření darovací smlouvy s paní Annou Hranickou na převod pozemku parc. č. 2179/43 o
výměře 7 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína do majetku Obce Bohuslavice.
aa) Uzavření kupní smlouvy s paní Annou Marcolovou na převod pozemku parc. č. 2179/34 o výměře
29 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína do majetku Obce Bohuslavice.
bb) Uzavření darovací smlouvy s panem Jiřím Benkem na převod pozemku parc. č. 2179/35 o výměře
100 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína do majetku Obce Bohuslavice.
cc) Uzavření kupní smlouvy s panem Liborem Tomaschkem na převod pozemku parc. č. 2179/30 o
výměře 43 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína do majetku Obce Bohuslavice.
dd) Uzavření kupní smlouvy s Margitou a Milanem Vitáskovými na převod pozemku parc. č. 2179/31
o výměře 34 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína do majetku Obce Bohuslavice.
ee) Uzavření darovací smlouvy s panem Heribertem Skrochem převod pozemku parc. č. 2179/44 o
výměře 18 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína do majetku Obce Bohuslavice.
vzalo na vědomí:
- Kontrolu usnesení.
Na posledním 2. jednání obecního zastupitelstva dne 13. 12. 2010 nebylo přijato ukládací usnesení.
Všechna předcházející usnesení byla splněna.
- Informaci starosty z jednání rady obce.
- Informace o pořádku a bezpečnosti v obci.
- Termíny schůzí rady obce a zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice v roce 2011.

Výsledky výzvy na obsazení pracovního místa správce majetku a investic
– technik
Obec Bohuslavice vyhlásila veřejnou výzvu č. 1/2011 na obsazení pracovního místa
v organizační struktuře Obecního úřadu Bohuslavice. V poţadovaném termínu do 14. 2. 2011 doručilo
přihlášku 16 zájemců. Rada obce provedla vyhodnocení došlých přihlášek a schválila přijetí p. Petra
Herudka do pracovního poměru od 1. 4. 2011.

Výzva na obsazení pracovníka dohlíţejícího na přecházející školní děti
Obec Bohuslavice příjme za účelem zvýšení bezpečnosti dětí na přechodu u kostela pracovníka
nebo pracovnici (moţný i důchodce), který bude dohlíţet na přecházející školní děti. Obec zajistí
potřebné proškolení a povolení. Výkon dohledu za kaţdého ročního období a počasí. Bliţší
podrobnosti budou sděleny zájemcům na Obecním úřadě Bohuslavice, tel. 553 659 075. Příjem
písemných přihlášek do 18. 3. 2011.

Výsledky výzvy na výkopy hrobů
Na výkopy hrobů se přihlásili 2 zájemci z Bohuslavic a jeden zájemce z Bolatic. Rada schválila
na provádění výkopů hrobů od 1. 4. 2011 p. Jiřího Ječmínka z Bohuslavic.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Schválený rozpočet obce Bohuslavice na rok 2011
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo dne 24. 2. 2011 rozpočet obce na r. 2011
Paragraf poloţka
Rozpočet v Kč
Příjmy
1111 Daň z příjmů FO závislá činnost
2 300 000
1112 Daň z příjmů podnikatelů
2 000 000
1113 Daň z příjmů FO sráţková
200 000
1121 Daň z příjmů právnických osob
2 400 000
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec
150 000
1211 Daň z přidané hodnoty
5 300 000
1361 Správní poplatky
70 000
1335 Poplatky za odnětí lesní půdy
40 000
1341 Poplatek ze psů
21 000
1343 Poplatek za uţívání veřej. prostr.
5 000
1347 Poplatek za provozov. výher. hrac. přístr.
50 000
1351 Odvod výtěţku z provozu VHP
40 000
1511 Daň z nemovitostí
1 000 000
4112 Dotace ze státního rozpočtu (výkon st. spr. + školství)
677 960
2310
2111 Vodné
850 000
3314
Knihovna - členské příspěvky, kopírování
5 000
3319
2112 Kultura - příjmy z prodeje zboţí, taneční, divadlo
65 000
3341
2111 Hlášení MR
1 000
3349
2111 Inzerce ve zpravodaji
5 000
3392
2132 Pronájem kulturního domu
20 000
3429
2111 Myška cvičení pro maminky s dětmi
8 000
3612 2111,213 Příjmy z pronájmu bytu + sluţby - p. Pašková
11 000
3613
2111 Sluţby k nájmu Domu sluţeb (plyn, elektřina)
35 000
3613
2132 Příjmy z pronájmu domu sluţeb
31 000
3632
2111 Příjmy z poskyt. sluţeb - Hřbitov
70 000
3632
2132 Příj. z pron. hrobových míst + smuteční síně
22 000
3722
2111 Platby občanů za popelnice
600 000
3722
2324 Příspěvky na tříděný odpad EKO-KOM
160 000
3729
2111 Skládka
3 000
3639
Hospod. budova - provoz fit centra
44 000
5512
2111 Příjmy z poskyt. sluţby has. autem
5 000
6171
2111 Příjmy z poskyt. sluţeb - dovoz obědů do Závady
20 000
6171
2131 Příjmy z pronájmů pozemků
10 000
6171
2132 Příjmy z pronájmů Obecního domu
30 000
6171
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky Asekol
1 700
6310
2141 Příjmy z úroků
100 000
6409
2343 Poplatek za dobývací prostor
200 000
4121 Dotace obce Závada na docházející ţáky
285 000
4121 Věcná reţie - Závada, Vřesina
200 000
Dotace na opravu hřbitovní zdi Státní zem.interv.fond
553 000
4123 Neinv. dotace regionální rady - Obecní dům
1 600 000
4223 Investiční dotace reg. rady - Obecní dům
8 233 000
Dotace z operač. programu vzdělávání ZŠ
248 000
Příjmy celkem
27 669 660
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Paragraf poloţka Výdaje
1014
1070
2212
2221
2310
2321
2333
3113
3314
3319
3341
3349
3391
3392
3399
3330
3419
3421
3429
3612
3631
4357
3632
3613
3723
3722
3729
3745
3749
4351
4222
5512
6112
6171
3113
6409
6310
6320
6399
3639
6409

5193

5331
5329
5163

5362
6121
5901

Pobíhající psi
Rybáři - elektřina
Komunikace - údrţba, PHM, úklid sněhu
Dopravní obsluţnost
Provoz vodovodu
Odvádění a čištění odpadních vod
Údrţba a čištění potoka
Neinv.dotace na provoz základní školy
Knihovna - nákup knih, předplatné časopisy, materiál
Ostatní záleţitosti kultury ( propagace obce, kronika, kult. akce)
Obecní rozhlas
Obecní zpravodaj
Mezinárodní spolupráce - druţba Slovensko
Kulturní dům - provozní výdaje
Sbor pro občanské záleţitosti
Dotace církvi
Neinv. dotace Sportovnímu klubu
Neinv. dotace zaměřeným na sport - florbal,hokej
Nein. dotace ostatním spolkům
Byt Kilovna
Veřejné osvětlení
Dům seniorů
Provoz hřbitova
Dům sluţeb
Platba firmě OZO za svoz velkoobjem. odpadu
Platby firmě OZO za svoz popelnic od občanů
Likvidace černých skládek
Údrţba zeleně
Péče o krajinu
Pečovatelská sluţba Charita, sociální pomoc
Veřejně prospěšné práce
Poţární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Věcná a mzdová reţie od obcí Závada,Vřesina
Neinv.dotace sdruţením obcí Hlučínska
Sluţby peněţ.ústavů - poplatky za ved. účtu
Pojištění majetku obce
Dotace z operač. programu vzdělávání ZŠ
Platby daní - DPH, daň z příjmů PO za obec
Investice + projekty
Hospod. budova - provoz fit centra
Rezerva

Výdaje celkem
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Rozpočet v Kč
5 000
10 000
350 000
86 000
550 000
250 000
150 000
2 070 000
40 000
400 000
10 000
116 000
50 000
550 000
90 000
100 000
360 000
60 000
200 000
10 000
350 000
45 000
250 000
70 000
450 000
600 000
10 000
250 000
50 000
20 000
150 000
300 000
1 050 000
2 790 000
255 000
75 000
20 000
100 000
248 000
150 000
18 500 000
20 000
478 410

31 688 410

Paragraf poloţka Financování
8115 Zůstatek r. 2010 (Běţný účet, účet pro fin. dotace, popelnice)

Financování celkem
rozpočet sestaven jako schodkový
Příjmy - výdaje = schodek + financování

4 018 750

4 018 750
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Inventarizace obecního majetku obce Bohuslavice za rok 2010
Inventarizace majetku obce Bohuslavice byla provedena k 31. 12. 2010 za jednotlivá zařízení - obec,
obecní dům, dílna, sklad, hospodářská budova, veřejná prostranství, kulturní dům, dům seniorů, byt a hasičská
zbrojnice. Byla provedena fyzická inventura majetku, která je doloţena inventarizačními seznamy.
Také byla provedena inventarizace nehmotného a finančního majetku, zásob, pohledávek a závazků.

Výsledky inventarizace 2010
1.

2.

3.

4.

AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek celkem
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouh.nehm. majetek - územní plán obce
Pozemky - katastr obce Bohuslavice
Kulturní předměty
Budovy a stavby
Samostatné movité věci, stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostř.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (3000,- aţ 40000,- Kč)
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Zásoby
Materiál na opravy, pohonné hmoty
Zboţí na skladě - propagační předměty, knihy, hrnky
Krátkodobé pohledávky
Odběratelé - neuhrazené vodné, popelnice, faktury
Krátk.poskytnuté zálohy - zálohy plynu, elektřiny za jedn.zařízení
Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky ze psů
Pohledávky za st. rozpočtem (Reg. rada, St. zem. interv. fond)
Náklady příštích období - pojištění majetku 2011, předplatné
2011
Dohadné účty aktivní - dotace Reg. rady a SZIF
Krátkodobý finanční majetek
Základní běţný účet
Ceniny

Výsledky inventarizace 2010

SÚ

Stav k 31. 12. 10 v Kč

018
019
031
032
021
022
028
042

145 143 052,26
216 052,40
882 023,50
8 207 315,83
45 033,00
126 021 553,86
3 577 626,91
3 668 947,66
2 524 499,10

112
132

95 471,70
43 292,70
52 179,00

311
314
315
346

28 659 862,20
43 903,84
434 060,00
500,00
10 386 088,43

381
388

76 998,75
17 718 311,18

231
263

4 019 234,67
4 018 748,67
486,00

321

18 725 288,12
131 423,78

PASIVA

Krátkodobé závazky
Dodavatelé - neuhrazené faktury r. 2010
Krátkodobé přijaté zálohy (plyn, elektřina od nájemců, byt ţumpa
Mzdy - zaměstnanci - předpis mezd za 12/2010
Zúčtování s institucemi sociálního a zdrav. pojištění za 12/2010
Daň ze mzdy - zálohová, sráţková za 12/2010
Daň z přidané hodnoty
Přijaté zálohy na dotace (dotace Reg.rady a St.zem.interv.fondu)
Výnosy příštích období - odhad daně z příjmů PO za obec r. 2010
Dohadné účty pasívní - dohad na energie - plyn, elektřina
Výsledky inventarizace 2010 P O D R O Z V A H A
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 3000,- Kč)
Ostatní majetek - svěřený přísp.org. ZŠ a MŠ Bohuslavice
Dlouh. podmíněný závazek - splát. prodej kopírovací stroj INEO

324
331
336
342
343
374
384
389
902
903
964

15 000,00
168 825,00
87 180,00
20 312,00
56 543,16
17 764 407,18
167 000,00
314 597,00
8 273 568,15
461 206,75
7 529 473,40
282 888,00

Březen 2011

Zpravodaj obce Bohuslavice, č. 219

Stránka 9 z 20

Důleţitá sdělení
Pronájmy hrobových míst
Od letošního roku dochází ke zvýšení ceny za pronájem hrobových míst na hřbitově
v Bohuslavicích. Poslední úprava ceny za pronájem hrobových míst byla provedena
k 1. 1. 1999, kdy byly stanoveny částky za pronájem na 10 let (jednohrob 400,- Kč, dvojhrob
800,- Kč a trojhrob 1200,- Kč).
Dle platného zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., byly zpracovány od letošního roku
nové smlouvy na pronájem hrobových míst. V těchto smlouvách je stanoven nájem za m2
plochy hrobového místa a nájem za sluţby spojené s pronájmem plochy hrobového místa. Cenu
za pronájem hrobového místa stanovila rada obce Bohuslavice. Tato cena je, jak ukládá zákon o
pohřebnictví, sloţena z ceny za pronájem plochy (pozemku) hrobového místa, kterou určuje
ministerstvo financí v cenovém věstníku a z ceny za sluţby spojené s pronájmem hrobového
místa, která je odvozena z výdajů spojených se správou hřbitova.
Cena za pronájem plochy hrobového místa je dle platného cenového výměru Ministerstva
financí v obci od 1001 do 5000 obyvatel 7,- Kč/lm2/rok. Cena za sluţby s pronájmem
hrobového místa činí dle rozhodnutí rady obce 25,- Kč/m2/rok, i kdyţ dle propočtené
kalkulace je vyšší. Celková cena za pronájem hrobového místa na hřbitově v Bohuslavicích činí
dle rozhodnutí rady obce 32,- Kč/m2/rok. Protoţe na místním hřbitově nemají hrobová místa
stejné rozměry, ať uţ se jedná o jednohrob, dvojhrob či trojhrob, byla hrobová místa obcí
změřena a propočten pronájem na 10 let a to u těch občanů, kterým letos končí desetiletý
pronájem. Těmto pronajímatelům jiţ budou zaslány v březnu k podpisu nové smlouvy s výzvou
k zaplacení poplatku. V nových smlouvách v čl. VII. je rovněţ uvedeno, ţe zřízení nového
hrobového zařízení (nového rámu a pomníku) nebo hrobky na pronajatém místě, je moţné
pouze s písemným souhlasem obce - správce hřbitova. Bez písemného souhlasu obec uloţí
pokutu, tak jak je uvedeno ve smlouvě.
Cenový výměr č. 2/2011 – pronájem hrobů
Rada Obce Bohuslavice na své schůzi dne 14. 2. 2011 rozhodla vydat tento cenový výměr
č. 2/2011, upravující úhradu pronájmu za hrobová místa na místním hřbitově
v Bohuslavicích s účinností od 1. 1. 2011:
1. Cena za pronájem pozemku hrobového místa dle platného cenového výměru Ministerstva
financí v obci od 1001-5000 obyvatel 7,- Kč/lm2/rok.
2. Cena za sluţby spojené s pronájmem hrobového místa 25,- Kč/m2/rok.
Celková cena za pronájem hrobového místa 32,- Kč/1 m2/rok.
V ceně za sluţby spojené s pronájmem hrobového místa je zahrnut:
vývoz odpadu ze smetníku ze hřbitova 1x za 2 roky, týdenní odvoz popelnice, odběr vody
z vodovodu vč. zapůjčení konví, elektrická energie včetně opravy a údrţby osvětlení na
hřbitově, údrţba zeleně včetně sekání trávy, ostraha hřbitova (uzamykání branek), údrţba
prostranství mezi hroby a chodníky, vedení agendy hřbitova na obecním úřadě. Nejsou zde
zahrnuty náklady spojené s pohřby na hřbitově.
Cenu za pronájem pozemku hrobového místa stanoví Ministerstvo financí v Cenovém
věstníku. Náklady za sluţby spojené s pronájmem byly propočteny dle výdajů na hřbitov za r.
2010 a činily 40,54 Kč/1m2/rok. Rada obce Bohuslavice však svým usnesením sníţila účtování
za sluţby spojené s pronájmem hrobového místa na 25,- Kč/1 m2/rok.
Bohuslavice 14. 2. 2011
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Poplatek ze psů
Ve zpravodaji na měsíc leden byla zveřejněna informace o poplatku ze psů a zveřejněna i
část obecně závazné vyhlášky o místním poplatku. Obecní úřad připomíná drţitelům psů jejich
povinnost uhradit v hotovosti na obecním úřadě místní poplatek ze psů, tak jako kaţdoročně do
31. března. Výše poplatku je stejná a činí 100,- Kč za jednoho psa téhoţ drţitele, pokud má
drţitel 2 psy, za kaţdého dalšího činí poplatek 150,- Kč. Poplatek se platí za psa staršího
3 měsíce.
Znovu připomínáme, ţe k místnímu poplatku je třeba se přihlásit do 15 dnů ode dne
drţení psa na obecním úřadě, kde drţitel vyplní přihlášku k místnímu poplatku. Zároveň i
v případě, kdy je pes utracen, uhyne apod., je povinností drţitele dostavit se osobně na obecní
úřad do 15-ti dnů k vyplnění odhlášky z místního poplatku, tak jak je uvedeno v obecně
závazné vyhlášce.
Pokud se evidovaní drţitelé psů nedostaví na obecní úřad k úhradě poplatku do
31. března 2011 nebo jiţ psa nemají, ale nedostavili se k vyplnění odhlášky psa, zašle jim
obecní úřad doporučeně poštou platební výměr na místní poplatek, který můţe být zvýšen aţ
na trojnásobek, tedy na 300,- Kč. Doufáme, ţe k těmto krokům nebudeme muset přistoupit,
protoţe poplatky budou včas uhrazeny.

Vodné
Obecní úřad Bohuslavice oznamuje, ţe od pondělí 14. 3. 2011 začne správce vodovodu
pan Erhard Kocur odepisovat v obci stav vodoměrů a vybírat poplatek za odběr vody
z obecního vodovodu za uplynulého půl roku. Cena za odebraný 1 m3 vody zůstává stejná jako
loni a činí 16,- Kč/1 m3 včetně 10% DPH.

Sběr elektrozařízení a zářivek
Obecní úřad sděluje občanům, ţe ve vchodu do obecního domu jsou umístěny 2 boxy a
to e-box a box na zářivky, kde mohou občané bezplatně odkládat drobná elektrozařízení a
zářivky.
Větší zelený E-box je od firmy ASEKOL a je určen pro sběr drobných elektrozařízení,
např. kalkulaček, počítačových myší, klávesnic, DVD přehrávačů, MP3 přehrávačů, kamer,
fotoaparátu, telefonů, aj., max. rozměru 27x28 cm. E-box obsahuje oddělenou část pro sběr
akumulátorů a baterií.
Menší modrý box připevněný na stěně je od firmy EKOLAMP a je určen pro odkládání
kompaktních úsporných zářivek /výbojek/, lineárních (trubicových) zářivek do 40 cm a
světelných zdrojů s LED diodami.
Do tohoto boxu se však nesmí umísťovat klasické ţárovky, reflektované ţárovky,
halogenové ţárovky a lineární trubicové zářivky nad 40 cm.
Ţárovky a zářivky, které se odkládají do boxu, nesmí být rozbité nebo poškozené.
V případě rozbitých zářivek je nutno se zářivkami nakládat jako s nebezpečným odpadem.

Sbírka oblečení
OÚ Bohuslavice vyhlašuje sbírku pánského a dětského - převáţně zimního - oblečení
(čepice, rukavice, ponoţky, košile, bundy, boty, trika, spodky, tepláky). Dámského oblečení
mají v současné době dostatek. Věci jsou určeny pro azylové domy.
Čisté, nepotřebné věci můţete přinést v sobotu 19. 3. 2011 od 9 do 12 hod. do sálu
kulturního domu v Bohuslavicích, kde bude prováděn jejich sběr.
Karla Krupová
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Charita Hlučín – bezplatná právní poradna
Charita Hlučín nabízí lidem, kteří se nacházejí v sociální tísni, zprostředkování právní
pomoci, a to formou bezplatné právní poradny Mgr. Karin Blokešové. Poradna bude
otevřena kaţdý 1. pátek v měsíci od 15.00 do 17.00 hodin v sídle Charity Hlučín na Mírovém
náměstí 19/18 v Hlučíně. K návštěvě je potřeba předem se objednat na e-mailové adrese
pravni.poradna@charitahlucin.cz a stručně zde popsat svůj problém. Podrobnosti o způsobu
objednání, poradenství a oblastech práva, kterými se poradna zabývá, jsou uvedeny v
PROVOZNÍM ŘÁDU, který je k dispozici také na www.charitahlucin.cz.
Další sluţby:
Pečovatelská služba je poskytována pečovatelkou na ţádost klienta nebo rodinných
příslušníků, na doporučení ošetřujícího lékaře nebo sociálních pracovníků obecních úřadů nebo
nemocnic. Sluţba je hrazena klientem dle platného ceníku pečovatelských sluţeb.
Pečovatelská sluţba zajišťuje:
dovoz nebo donášku obědů, nákupy a pochůzky, pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při
podávání jídla a pití, běţné práce spojené s udrţováním domácnosti, pomoc při zajištění
velkého úklidu, další sluţby dle potřeb klienta, bezplatné sociální poradenství, pedikúru a
manikúru.
Asistenční služba je sluţbou terénní, je poskytována v domácnostech a jiném přirozeném
prostředí. Sluţba je hrazena klientem dle platného ceníku asistenčních sluţeb.
Asistenční sluţba zajišťuje:
pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a
obstarávání osobních záleţitosti.
Kontakt:
Vedoucí pečovatelské a asistenční sluţby: Andrea Strachotová, DiS
e-mail: andrea.strachotova@charitahlucin.cz
tel: 595 042 368, mobil: 603 502 753
Ošetřovatelská služba zajišťuje ošetřovatelskou péči v domácím prostředí. Je určena
pacientům všech diagnostických skupin bez rozdílu věku, u kterých není nutná hospitalizace,
ale jejich stav vyţaduje pravidelnou kvalifikovanou péči. Tato péče je indikována praktickým
lékařem nebo zdravotnickým zařízením a je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.
Registrované zdravotní sestry s praxí poskytují:
dlouhodobou, akutní a jednorázovou domácí péči, hospicovou domácí péči – zdravotní péčepodpora a pomoc poskytovaná nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám v posledních dnech a
týdnech ţivota nemocného v domácím prostředí.
Kontakt:
Vrchní sestra ošetřovatelské sluţby: Anna Postulková
e-mail: vrchni.sestra@charitahlucin.cz
tel: 595 042 368, mobil: 603 502 779
Další sluţby charity Hlučín uvedeme v příštím čísle zpravodaje.
Charita Hlučín
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Sdělení ČSSZ – upřesnění reportáţe odvysílané
14. 9. 2010 ve Zprávách TV Prima
Informace pro absolventy „nepovinných“ 9. tříd ve školním roce 1959/1960 a 1960/1961
15. 9. 2010
Pouze studium devátého ročníku ve školním roce 1959/1960 a 1960/1961 lze (aţ na
výjimky u tzv. speciálních škol) započíst jako dobu pojištění pro účely důchodového pojištění.
Lze ho tak povaţovat za studium následující po skončení povinné školní docházky, které svým
rozsahem a obsahem odpovídalo studiu na střední škole.
V praxi to znamená, ţe některým klientům, kterým tato doba studia původně nebyla
započtena, může být důchod zvýšen. Zvýšení důchodu se však týká pouze klientů, kterým
byl důchod přiznán po 31. 12. 1995 podle zákona č. 155/1995 Sb. Ten nabyl účinnosti dnem
1. 1. 1996. Datum přiznání důchodu a to, podle jakého zákona byl důchod přiznán, má klient
uvedeno v rozhodnutí ČSSZ o přiznání důchodu.
U důchodů přiznaných podle dříve platného zákona č. 100/1988 Sb., se k době
pojištění do 18 let věku přihlíţelo pouze pro účely vzniku nároku na důchod, nikoli pro jeho
výši. To znamená, ţe v těchto případech se důchod nezvýší.
Podání žádosti o přepočet není časově omezeno. Klienti mohou o zápočet zaţádat na
místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nebo přímo dopisem na ústředí ČSSZ v
Praze. Dopis nemá předepsaný charakter. K žádosti o přepočet je třeba přiložit vysvědčení či
jiný doklad potvrzující předmětné studium.
Pokud byla nebo bude ţádost uplatněna do konce letošního roku, náleţí doplatek na
dávce zpětně max. od roku 2006. Pokud bude ţádost uplatněna v roce 2011 a později, náleţí
doplatek nejvýše za dobu 5 let zpět. Doba, za kterou se doplatek poskytne, se počítá od data
podání ţádosti.
Pro úplnost:
Zákon č. 186/1960 Sb., školský zákon, ke dni 28. 12. 1960 zrušil předchozí školský zákon
(zákon č. 31/1953 Sb.), zavedl povinnou devítiletou školní docházku. Školská soustava podle
tohoto zákona se zaváděla postupně, devítiletá povinná školní docházka byla v plném rozsahu
povinná právě od školního roku 1961/1962. Pokud tedy člověk v uvedeném školním roce a
později navštěvoval 9. třídu, plnil tak povinnou školní docházku a studium tohoto ročníku nelze
započítat pro účely důchodového pojištění, neboť podle právních předpisů je pro zápočet
studia do doby pojištění relevantní doba studia po ukončení povinné školní docházky.
Michaela Kubná, DiS., oddělení důchodového pojištění
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.

Poţární ochrana očima dětí
V rámci akce „Poţární ochrana očima dětí“ proběhla v pátek 25. 2. v naší základní škole
beseda s velitelem druţstva Hasičského záchranného sboru Ostrava panem Danielem Birtkem.
Seznámil děti prostřednictvím zajímavého výkladu a ukázek na DVD s činností ostravského
HZS.
Ţáci 1. – 5. třídy měli moţnost vidět práci hasičů při různých záchranných akcích,
seznámit se s moderní hasičskou technikou, zhlédnout ukázku hasičských soutěţí, zopakovat si
pouţití hasičských přístrojů a nejdůleţitější telefonní čísla. Nakonec besedu zpestřily vlastními
záţitky samy děti.
Součástí této akce byla také výtvarná a literární soutěţ ţáků, ve které se předvedli
zdařilými obrázky nebo příběhy.
Páteční dopoledne bylo dětmi hodnoceno velmi kladně, beseda je zaujala a byla pro
všechny přínosná. Panu Birtkovi patří za jeho ochotu velký dík.
Dagmar Fojtíková, Mgr. - ředitelka školy

Ten vánoční čas
Tak jako kaţdoročně i letos jsme se zúčastnili výstavy betlémů
základních škol na Hlučínsku. Jiţ tradiční vánoční výstava nesla
tentokrát název „Ten vánoční čas“. Tato výstava se konala od
30. listopadu 2010 do Tří králů. Kaţdý účastník této výstavy také
hlasoval o nejkrásnější betlém. Ve čtvrtek 3. února 2011 proběhlo
v Muzeu Hlučínska slavnostní ukončení muzejní sezóny a také
vyhodnocení nejúspěšnějších škol, které vystavovaly dětské betlémy.
Umístili jsme se na pěkném 3. místě. Do dalšího ročníku přeji všem
ţákům spoustu dobrých nápadů.
Mgr. Karla Poštulková

Slavnostní zápis do 1. třídy
V Základní škole v Bohuslavicích je pravidelně začátek února ve znamení zápisu
předškoláků do 1. třídy. Letošní slavnostní zápis se uskutečnil ve středu 2. února a spolu se
svými rodiči se na něj dostavilo 26 dětí. Hned po příchodu se jich ujaly starší ţákyně školy,
které se snaţily děti rozptýlit a zbavit nervozity. Pak uţ si pro ně přišly paní učitelky, které je
odvedly do vedlejší třídy, kde na ně čekala řada úkolů, při kterých děti ukázaly, ţe jsou na
školní docházku připravené. A tak předškoláci zpívali, recitovali, rozpoznávali tvary, barvy,
zvířátka, číslice do pěti atd. Všechny děti, které k letošnímu zápisu přišly, byly moc šikovné a
tak si za svůj výkon zaslouţily i odměnu, kterou si pro ně připravili budoucí spoluţáci.
Aţ 1. září usednou kluci a holky do školních lavic, čeká na ně řada nových informací a
úkolů. A tak jim popřejme, ať do tohoto svého školního období vstoupí tou správnou nohou a
na léta strávená ve školních lavicích jim zůstanou jen ty nejkrásnější vzpomínky.
Eva Ilková
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Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
Váţení přátelé bohuslavického fotbalu,
zimní přestávka se neúprosně krátí a blíţí se zahájení jarní části soutěţí, na které se jiţ od
ledna a února připravují také naše druţstva. První muţstvo pod trenérem Pohorellim sehrálo tři
přípravné zápasy na umělém trávníku v Kravařích. Zde jsou výsledky: Bohuslavice – Pustá
Polom 0 : 5, Bohuslavice – Markvartovice 2 : 0 a Bohuslavice – Chuchelná 2 : 2. Druţstva
starších a mladších ţáků absolvovala v únoru halové turnaje v Bolaticích. První soutěţní utkání
sehrají naši hráči v neděli 27. 3. v Polance. O stejném víkendu zahajuje soutěţ také béčko i
dorost. Rozlosování jarní části bude přílohou dubnového zpravodaje.
V sobotu 19. února se konala valná hromada SK. Přítomní vyslechli zprávy o činnosti a
zvolili výbor klubu na další dva roky. Nové vedení bude pracovat ve sloţení: Vilém Kocián,
Alois Vavřínek, Pavel Dominik, Marek Vitásek, Vít Liška a Tomáš Liška.
Pavel Dominik
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Řádky z kultury
Klub rodičů ZŠ
V tomto měsíci pořádal Klub rodičů dvě akce, první byl Společenský ples pro dospělé,
který se konal 12. 2. Se skupinou DEFICIT jsme se protančili aţ k ranním hodinám. Nechybělo
vystoupení, tentokrát to byla maminka se svou dcerou, které pochází z Bohuslavic. Společně
jsme vylosovali tombolu, zkrátka ples se vydařil i napříč chřipkové epidemii.
Druhou akcí byl Maškarní rej dětí. Masky se nám předvedli v promenádě a pak byla
vyhlášena soutěţ o nejvíce masek ve třídě. Tuto soutěţ vyhrála 7. třída a byla obdarována
čtyřmi pizzami. Celé odpoledne provázeli soutěţe, které si připravili učitelé a o zábavu se
postarala slečna Silva se ZUMBA párty. Děti si odpoledne uţili, kreativita masek byla opravdu
luxusní a bylo moc fajn, ţe se děti zapojili do zumba párty s nadšením. Tímto bychom chtěli
poděkovat všem sponzorům i rodičům, kteří se na těchto akcích podíleli.
Klub rodičů

Spolek zahrádkářů
Tak jako kaţdý rok, tak i letos, pořádal Spolek zahrádkářů 22. 1. 2011 svůj tradiční ples.
Touto cestou ještě jednou děkujeme všem sponzorům a členům spolku za hodnotné dary do
tomboly, pořadatelům za krásnou výzdobu sálu kulturního domu a kapele „Bratranci“ za
vytvoření příjemné atmosféry a dobré nálady. Poděkování patří i místním občanům za hojnou
účast na plese, která nás velice těší. Zároveň Vás tímto zveme na příští ples Spolku zahrádkářů.
Spolek zahrádkářů Bohuslavice
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Náboţenský ţivot (35)
Dnes si povíme něco o novodobějším světci narozeném na Moravě. Jan Hofbauer se narodil
26. 12. 1751 v Tasovicích u Jihlavy v rodině vesnického řezníka. Vyučil se pekařem. Řemeslo ho však
neuspokojovalo, ač skýtalo jistou obţivu. Mladý muţ touţil po vzdělání a po kněţství. S pekařským
tovaryšem Kunnmorem opouštějí pekařinu a odcházejí do Říma. Cestou se však zastavili v Tivoli, kde
se setkali se starým poustevníkem a sami s ním pak nějaký čas poustevničí. Tam přijímá nové jméno
Klement. Po čase se vrací domů na Moravu a i tady ţije jako poustevník v Chřibech. Po zrušení
poustevnických řádů císařem Josefem II. odchází znovu do Říma. Tam dokončil teologická studia a
nechal se vysvětit na kněze. Zároveň vstupuje do řeholní kongregace redemptoristů. Zakladatelem
tohoto řádu byl Alfons Maria z Liguory. Po zakladateli řádu přijímá Klement další jméno Maria a od té
doby se psal Klement Maria Hofbauer.
Kdyţ konečně dosáhl vytouţeného kněţství, odchází působit do Polska do Varšavy. Mimo
duchovní správu se věnuje mládeţi, zakládá školy, vyučuje bohoslovce. Se svým spolubratrem
P. Tadeášem Méblem však musejí překonávat mnoho překáţek. Pro některé Poláky jsou moc němečtí,
pro protestanty moc katoličtí. A tak je Hofbauer ještě s jinými kněţími, po obsazení Varšavy
Napoleonem, ze země vyhnán. Vrací se do Vídně, kde působí jako kazatel a zpovědník. Měl vliv i na
tehdejší literáty a básníky, mezi nimi byl i u nás působící von Eichendorff (zámek Kravaře). Vliv na
mladé lidi ve Vídni se nelíbil tehdejší policii a tak ho nechala sledovat a často jej předvolávala k
výslechům. Tehdejší reţim jej vybídl, buď ţe vystoupí z řádu, nebo se vystěhuje do Ameriky. Nakonec
pro své stáří a na přímý zásah císaře Františka Josefa I. zůstává ve Vídni.
Po naplněném ţivotě umírá 15. března 1820 ve Vídni. Byl pochován na „hřbitově romantiků v
Maria Enzersdorfu“. R. 1862 byly jeho ostatky přeneseny do vídeňského kostela „Maria am Gestade
(Na nábřeţí)“. Jiţ v roce 1888 byl blahořečen a 20. června 1909 byl svatořečen. Jeho svátek je v církvi
slaven 15. března, ale církev v Česku jej slaví aţ 20. května.
Je patronem Vídně a tovaryšů, také je někdy nazýván „apoštolem Varšavy“. My můţeme
děkovat Bohu, ţe si vybírá světce i z naší Moravské země.
Leo Dominik
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Společenská kronika – naši jubilanti v březnu 2011
Kocur Josef
Heisigová Jana
Sněhotová Marta
Vitásková Helena
Kozák Jan
Pausová Berta
Dominik Bruno
Janecký Josef
Nevřelová Marie
Kocurová Anna
Stoczková Marie
Cigán Petr
Všem jubilantům přejeme do dalších let především pevné zdraví, štěstí, osobní i
rodinnou spokojenost a hojnost Boţího poţehnání.
Karla Krupová

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice
Tel/Zázn.: 553 659 075
Tel/Fax/Zázn.: 553 659 064
Úřední hodiny: Pondělí, středa:

7.00 – 11.30 hod.
12.30 – 17.00 hod.
Internetové stránky obce: www.bohuslaviceuhlucina.cz
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
karla.krupova@bohuslavice.eu
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Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Za obsah inzerce odpovídá inzerent. Redakce není povinna zveřejnit jakýkoliv příspěvek.
Redakční rada: Ing. Kurt Kocián, Mgr. Pavel Dominik, Karla Krupová, Leo Dominik, Ing. Jiří Kocián, Eva Ilková.
Redakce a grafické zpracování: Eva Ilková.
Kontakt na redakci: email – Fotoeva7@gmail.com.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. března 2011.
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