[Zadejte text.]

číslo

zpravodaj
obce

243
březen
2013

BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
po celý únor nás provázela pořádná zima se
sněhem a mrazem. Únorové mrazy a množství
sněhu překonaly leden, nejstudenější měsíc
v roce. A čím byl únor a celý letošní průběh
zimy zvláštní, jiný oproti minulosti? Letošní
zima se vyznačovala minimální dobou
slunečního svitu. Sluníčko bylo po celé dny
zahaleno mraky nebo inverzí a jeho průměrný
svit dosahoval jen 30 % průměru a na některých
místech ještě méně. Délka slunečního svitu má
velký vliv na lidskou psychiku. Projevuje se
zhoršenou
náladou,
zvýšenou
únavou,
nervozitou, depresemi, bolestmi hlavy i špatným
spánkem. Doufám společně s vámi, že v měsíci
březnu se s příchodem jara, nejkrásnějšího
ročního období, vše změní a budeme si užívat i
tolik v zimních měsících chybějícího sluníčka.
První týden v březnu ukončí svou desetiletou
prezidentskou funkci Václav Klaus. Jako
prezident zastával často až nepochopitelné,
konfrontační postoje, které završil na konci
funkčního období problematickou amnestií, za
kterou sklidil velkou kritiku i u svých příznivců.
V Senátu je dokonce připravováno podání
žaloby za velezradu. Přejme nastupujícímu
prezidentu Miloši Zemanovi, i když v naší obci
ve volbách nezvítězil, aby byl po všech
stránkách lepším prezidentem.
V měsíci únoru skončil pochováním basy na
hasičském bálu krátký masopust. Letošní
plesová sezóna nebyla tak úspěšná jako
v minulých létech. Bohuslavický Oříšek
přesunul svůj ples do Dolního Benešova. O ples
Sportovního
klubu
nebyl
v předprodeji
dostatečný zájem a byl proto zrušen.
Neuskutečnil se ani ples Klubu rodičů při ZŠ a
MŠ Bohuslavice. I tak si mohli naši občané
vybrat ze tří plesů a tří maškarních rejů pro děti i
dospělé, které připravili myslivci, zahrádkáři,
hasiči, Klub prajzských kapel a kluby rodičů.
Děkuji touto cestou pořadatelům za jejich
obětavost
vám, kteří jste přijali pozvání a přišli
[Zadejtei text.]
se společně pobavit.

V únoru jsem byl společně s Mgr. Hamplovou
poblahopřát naší nejstarší občance p. Bernardině
Chorovské k 101. narozeninám. Paní Chorovská
je stále vitální a plná optimismu. Zdraví všechny
spoluobčany a děkuje touto cestou za gratulaci.
Celý únor se už připravují naši fotbaloví
reprezentanti na jarní soutěže. Mužstvu mužů se
zatím v přípravných zápasech moc nedaří, ale
ještě je čas vše dohnat. Rozhodující budou jarní
mistrovská utkání, na které se příznivci kopané už
určitě netrpělivě těší. V příloze zpravodaje vám
přinášíme rozlosování jarní části. Všem našim
mužstvům v soutěžích přejeme dobrý jarní start,
úspěšný průběh a co nejlepší umístění na konci
soutěže. Přijďte povzbudit reprezentanty naší
obce.
Další akcí na kterou vás srdečně zvu je jarní
výstava „Kouzlo a vůně perníků s velikonoční
tématikou, která bude letos doplněna o výstavu
„Poklady ze starých skříní“, kterou si
připomeneme historii a letošní jubilejní rok od
první písemné zmínky. Slavnostní zahájení
výstavy v sobotu 16. 3. 2013 v 15 hod. před
Obecním domem, které nacvičují žáci základní
školy pod vedením Mgr. Prchalové, bude ve
znamení vítání jara.
Na přelomu března a dubna budeme slavit
velikonoční svátky. Přeji Vám jejich radostné
prožití a bohatou pomlázku.
V měsíci únoru jsme měli jednání rady a
obecního zastupitelstva, ze kterých vám
přinášíme v souladu s legislativou program a
přijatá usnesení.
Ing. Kurt Kocián
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Obecní úřad
Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice měla na svém 27. jednání dne 18. 2. 2013
následující program:
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Informace z průběhu auditu hospodaření za rok 2012, výsledky finančních kontrol za rok
2012
4. Návrh závěrečného účtu obce Bohuslavice k 31. 12. 2012
5. Výsledky inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2012
6. Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Bohuslavice, návrh na využití zisku a odpisů
7. Audit hospodaření na roky 2013 a 2014, návrh SOD
8. Dod. č. 5 k závazku veřejné služby dopravní obslužnosti na rok 2013
9. Smlouva o zřízení věcného břemene (Kociolek - Záhumenní)
10. Schválení licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s OSA
11. Schválení licenční smlouvy na užívání ortofotomapy území obce Bohuslavice
12. Smlouvy o pronájmu hrobů
13. Stanovisko právního zástupce k problematice uložení inženýrských sítí v soukromých
pozemcích
14. Převod vlastnictví kanalizace – Josef Jiřík
15. Investiční výstavba – stavby
 Obecní dům Bohuslavice – výzva k odstranění nedostatků ke Zprávě o zajištění udržitelnosti
projektu
 Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů vytápění,
posouzení zadávací dokumentace, informace z otevírání obálek a další informace o průběhu
hodnocení
 Žádost o dotaci na dětské hřiště MŠ Bohuslavice, podána žádost o dotaci
 Komunikace u Kovárny – výzva a výběrové řízení, hodnotící komise, mandátní smlouva na
zadavatelskou činnost, mandátní smlouva na zadavatelskou činnost
 Výměna oken v Hasičské zbrojnici, využití dotačního titulu Plán obnovy venkova MS Kraje,
výzva a výběrové řízení na dodavatele
 Společný postup při budování cyklostezek – Bolatice – Dolní Benešov – Bohuslavice
 Příležitosti pro obce v programovacím období 2014 - 2020
Projektová dokumentace
 Územní plán obce Bohuslavice, požadavek majitele pozemku 1704/18 na výstavbu sběrného
dvora, požadavek Radka Dominika na výstavbu RD na parcele 1790, obchvat Moravce není
řešen ve schváleném územním plánu.
 Studie rozšíření hřbitova
 Vypracování žádosti o dotace na výměnu oken v HZ
16. Organizační věci:
Veřejně prospěšné práce v roce 2013, jednání s úřadem práce
ZŠ a MŠ Bohuslavice, výsledky kontroly České školní inspekce, výsledky kontroly zápis
do první třídy, počty žáků, kapacita MŠ, prémiové ukazatele ředitelky, hmotná
zodpovědnost
Informace o výroční členské schůzi MAS Hlučínsko
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Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012
Hlášení o produkci a nakládání s odpady, vyhodnocení sběru druhotných surovin
Kácení stromů na Velkém dvoře
Změny v kulturní komisi, SDH - Antonín Blokša (náhrada za Gerharda Bočka)
Program 16. jednání obecního zastupitelstva dne 28. 2. 2013
17. Diskuse:
Nájem hospodařské budovy u obecního domu
Zamykání a ostraha obecních objektů
Přemístění kontejnerů na druhotné suroviny u hřiště SK a samoobsluhy u Kafárně
Dotaz na zajištění kontejnerů na oblečení
Radary na měření rychlosti, vyhodnocení, ponechání vzdálenosti při měření
Zařadit do zpravodaje zmínku o jubileu 725 let od první písemné zmínky
Hlášení místního rozhlasu z mobilního telefonu bez hudby, uveřejnění hlášení na
webových stránkách obce
Výměny vodoměrů v domácnostech
Setkání seniorů 11. 4. 2013 v 15.30 hod, jednání kulturní komise
Ing. Kurt Kocián, starosta

Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 16. zasedání
dne 28. 2. 2013 přijalo následující usnesení:
schválilo usnesení č.:
21/16
a) Za členy návrhové komise Mgr. Dagmar Fojtíkovou, Štěpánku Češlovou a Mgr. Pavla
Dominika a za ověřovatele zápisu z 16. Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice Evu Ilkovou
a Radka Kotzura
b) Navržený program 16. Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
c) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – XII. 2012. Celkové příjmy za 01 –
12/2012 činily 18.579.076,91 Kč. Zůstatek z roku 2011 byl 5.759.324,07 Kč. Celkové příjmy
za 01- 12/2012 vč. zůstatku z roku 2011 činily 24.338.400,98 Kč. Celkové výdaje za 0112/2012 činily 16.837.115,31 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 12. 2012 byl ve výši 7.522.098,67
Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu 1.437.518,96 Kč, na účtu za domovní odpad
16.924,00 Kč a na spořícím účtu UniCredit 6.067.655,71Kč
d) Rozpočtové opatření č. 1 bez výhrad
e) Rozpočtový výhled na roky 2013 – 2015 bez výhrad
f) Výsledky hospodaření PO ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2012
g) Výroční zprávu o činnosti SOH za rok 2012
h) Inventarizaci obecního majetku za rok 2012
i) Přijetí daru a darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a obcí Bohuslavice na
pozemek parc. č. 2180/8, k. ú. Bohuslavice u Hlučína
j) Dodatek ke Střednědobému plánu sociálních služeb, výstavba Domu pokojného stáří
Vincence Hurníka
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k) Smlouvu o přezkoumání hospodaření obce na roky 2013 a 2014 s firmou Moravskoslezský
audit, s. r. o. Ostrava
l) Návrh SOD na provedení auditu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohuslavice na roky 2013
a 2014 s firmou Moravskoslezský audit, s. r. o. Ostrava
m) Vyhodnocení nabídek uchazečů na pronájem prostor v Obecním domě a schválení nájemních
smluv
n) Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Snížení energetické náročnosti objektu
ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění dle protokolu z jednání hodnotící komise
ze dne 25. 2. 2013
o) Uzavření SOD s vybraným dodavatelem VHH THERMONT s. r. o na stavbu „Snížení
energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění“
p) Provedení výběrového řízení na dodavatele, mandátní smlouvu a výběrovou komisi složenou
z členů komise místního rozvoje na opravu komunikace U Kovárny
q) Provedení výběrového řízení na dodavatele, mandátní smlouvu a výběrovou komisi složenou
z členů komise místního rozvoje na „Výměnu oken v HZ
r) SOD na vypracování Studie rozšíření hřbitova v Bohuslavicích s Ing. arch Davidem Mokrým
s) Smlouvu o spolupráci a společném postupu při podání žádosti o dotaci a realizaci projektu
cyklostezek na katastrech Dolního Benešova, Bolatic a Bohuslavic
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
Informace o jednání rady obce Bohuslavice
Informace o investičních akcích v 1. Pololetí roku 2013
Mgr. Pavel Dominik, místostarosta

Důležité informace
Hospodaření

obce Bohuslavice k 31. 12. 2012

Rozpoč.skladba
Paragraf Položka

Hospodaření
PŘÍJMY

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

k 31. 12. 2012

Schválený rozpočet
2012 v Kč

2 569 685,80

2 550 000,00

1112 Daň z příjmů FO ze samost.vyd.činnosti

816 757,32

620 000,00

1113 Daň z příjmů FO srážková

270 689,02

270 000,00

2 655 511,90

2 600 000,00

167 960,00

168 000,00

5 361 911,75

5 360 000,00

1335 Poplatky za odnětí pozemků

84 625,00

85 000,00

1341 Poplatek ze psů

24 367,00

24 400,00

5 592,00

5 600,00

99 654,24

100 000,00

1121 Daň z příjmů právnických osob
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec
1211 Daň z přidané hodnoty

1343 Poplatek za užívání veřejného prostran.
1351 Odvod výtěžku z provozování VHP

Stránka | 5

Zpravodaj obce Bohuslavice, č. 243

Březen 2013

1355 Odvod z výherních hracích přístrojů

78 457,00

78 500,00

1361 Správní poplatky

46 760,00

50 000,00

1511 Daň z nemovitostí

950 391,47

950 000,00

34 880,00

34 880,00

4112 Neinv.dotace ze státního rozpočtu

684 641,00

684 641,00

4116 Neinv.dotace na veřejně prosp.práce od ÚP

229 000,00

229 000,00

4116 Neinv.dotace pro ZŠ (vzdělávání, konkurenc.)

633 325,20

633 325,00

4121 Neinv.dotace od obce Závada na žáky

320 494,00

320 500,00

10 100,00

10 100,00

2 000,00

2 000,00

4213 Inv.transfér od SZIF – bezdrátový rozhlas

325 638,00

326 000,00

4216 Inv.transfér – dětská hřiště

380 453,00

380 453,00

14 399,99

15 000,00

4111 Neinv.přij.transfér – volby kraj + senát

4122 Neivn.transfér – SDH
4129 Neinv.dotace SOH – Festival kultury Hlučínska

2219

Ost.zál.pozem. komunik. – chodníky,prodej dlažby, dovoz

2310

Vodné + ost. příjmy související s vodným

911 835,66

912 000,00

3314

Příspěvky na místní knihovnu, kopírování

9 502,00

10 000,00

3319

Ost. Záležit. kultury – taneční,prodej zboží,divadlo

139 109,00

140 000,00

1 374,00

1 000,00

13 195,00

13 000,00

122 271,94

120 000,00

3341

2111 Hlášení místního rozhlasu

3349

2111 Inzerce ve zpravodaji

3392

Pronájem kulturního domu, přepl. plynu za r.2011

3612

Pronájem bytu

10 800,00

11 000,00

3613

Pronájem domu služeb – květena,kadeřnictví

69 054,00

65 000,00

3632

Hřbitovní poplatky –pronájmy hrobových míst

56 013,00

55 000,00

3639

Hospodářská budova – Relax studio – pronájem

25 658,00

26 000,00

3722

Platby občanů za popel.,příspěvky EKO-KOMu

824 858,00

825 000,00

3723

Příspěvek od Elektrowinu – sběrné nádoby

43 560,00

43 500,00

3729

Skládka – uložení odpadu na skládku

5 480,00

5 500,00

3745

Prodej dřeva (ul. Chuchelnická)

9 863,00

10 000,00

SDH-poskyt.služ. hasičským autem

16 692,00

17 000,00

OÚ – dovoz obědů, pronájmy, ost. příjmy

68 309,92

60 000,00

5512
6171

2111

6310

2141 Příjmy z úroku

85 176,70

82 000,00

6310

2324 Přeložka VN Záhumenní – konečné vyúčt.

40433,00

0,00

6310

2119 Příjmy – zřízení věcného břemene

11 800,00

12 000,00

6310

3111 Příjmy z prodeje pozemků

950,00

1 000,00

134 441,00

135 000,00

211 407,00

210 000,00

0,00

40 000,00

18 579 076,91

18 291 399,00

6409

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
4121 Příspěvky - věcná režie Závada, Vřesina
4122 Neinv.přijatá dotace pro ZŠ z EÚ
CELKEM PŘÍJMY

Březen 2013

Zpravodaj obce Bohuslavice, č. 243

Hospodaření v Kč

Rozpočtová skladba
Paragraf

Položka

VÝDAJE

1014

Pobíhající psi

1070
2212
2212

Spolek rybářů – elektrická energie

1 407,00

2 000,00

Místní komunikace,údržba, opravy

287 869,02

350 000,00

73 540,00

76 000,00

13 404,00

20 000,00

1 210 042,37

1 210 000,00

89 446,00

90 000,00

63 777,00

65 000,00

190 500,00

190 000,00

56 304,00

56 500,00

6121 MK U kovárny,Horní, Záhumenní+ projekt

2219

Rekonstr.chodníků úsek kostel – kult.dům

5193 Dopravní obslužnost
Bezpečnost silničního provozu – převádění dětí

2223 6121,6122 Zvýšení bezpečnosti v obci, ukazatel rychlosti
2229

Schválený rozpočet
2012 v Kč
3 000,00

Pozemní komunikace chodníky – provozní výdaje

2223

k 31.12.2012
0,00

2219

2221
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6121 Dopravní značení v obci – techn.zhodnoc.

2310

Provoz vodovodu

659 959,29

660 000,00

2321

Provoz kanalizace

722 219,70

780 000,00

2321

6121 Přeložka kanalizace na MK Školní projekt

27 000,00

30 000,00

2333

Úpravy vodních toků-čištění potoka

147 800,00

155 000,00

2333

6121 Studie proveditelnosti protipovodň. opatření

24 000,00

25 000,00

3113

ZŠ + MŠ–neinvestiční příspěvek na provoz

2 060 000,00

2 060 000,00

3113

6121 Snížení energ. náročnosti ZŠ + MŠ, + projekt

346 000,00

346 000,00

3113

5336 Neinv.dotace ZŠ – vzdělávání, konkurences.

633 325,20

633 325,00

34 317,10

40 000,00

399 148,00

400 000,00

300 000,00

300 000,00

3314

Místní knihovna

3319

Ostatní záležitosti kultury-kulturní akce

3330

5223 Neinvestiční dotace církvi

3341

Místní rozhlas – neinvestiční náklady

10 128,00

12 000,00

3341

6121 Techn.zhodnoc.- rozšíření bezdrát.rozhlasu

57 324,00

58 000,00

110 199,60

110 000,00

3 849,00

5 000,00

419 967,17

460 000,00

89 749,00

90 000,00

3349

Zpravodaj

3391

Mezinár. spolupráce - Závažná Poruba

3392

KD-provoz,materiál, opravy, údržba

3399

Sbor pro občanské záležitosti

3419

Invest. a neinvestiční dotace Sportovnímu klubu

360 000,00

360 000,00

3421, 3429

Neinvestiční dotace organizacím a spolkům

186 000,00

210 000,00

554 374,08

580 453,00

3421

6121,6122 Dětská hřiště u OÚ, KD a prodejny u Kaf.

3421

Dětská hřiště – materiál, opravy

32 964,00

33 000,00

3612

Bytové hospodářství – Kilovňa

61 652,90

75 000,00

3613

Dům služeb

144 097,92

145 000,00

3631

Veřejné osvětlení

247 399,55

270 000,00

3632

Provoz hřbitova

55 448,00

60 000,00

87 176,00

90 000,00

3632

6121 Rozšíření hřbitova – demolice rod.domku
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3633

6121 Infrastruktura pro nové RD

3635

6119 Územní plán obce
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2 400,00

2 400,00

12 000,00

24 000,00

4 460,26

5 000,00

3639

Hospodářská budova – provozní náklady

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

624 831,91

625 000,00

3723

Sběr a svoz.ost.odp. - velkoobjem.kont.,zeleň

436 282,09

450 000,00

3729

Likvidace černých skládek

9 860,00

10 000,00

3745

Péče o vzhled obce a údržba zeleně

279 723,20

280 000,00

10 000,00

10 000,00

6121 Zametací stroj, projekt, žádost o dotaci

3745
3749

Ost. čin. k ochraně přírody – výsadba zeleně

149 502,00

150 000,00

4222

Věřejně prospěšné práce a veřejná služba

337 478,00

400 000,00

4351

Pečovat. služba – příspěvky Charitě, sociální pomoc

4 146,10

20 000,00

4357

Dům pokojného stáří – provoz. náklady

41 918,58

40 000,00

297 940,00

300 000,00

24 992,00

30 000,00

304 849,71

310 100,00

4 100,00

4 100,00

934 962,00

1 050 000,00

35 574,00

34 880,00

2 925 751,31

3 000 000,00

6121 Dům pokojného stáří - projekt

4357
5311

Bezpečnost a veřejný pořádek – ostraha obce

5512

Požární ochrana
6121 Výměna oken has.zbrojnice – projekt

5512
6112

Zastupitelstvo obce

6115

Volby do krajského zastup.+ senát
Činnost místní správy

6171
Rozpočtová skladba
Paragraf

Hospodaření v Kč

Položka

VÝDAJE

Schválený rozpočet 2012 v
Kč

k 31.12.2012

6310,6320

Pojištění majetku obce + popl. za vedení účtu

96 580,25

98 000,00

6399

5362 Daň z příjmů právnických osob za obec, DPH

244 100,00

270 000,00

8 775,00

0,00

57 747,00

75 000,00

0,00

6 561 941,00

209 433,00

210 000,00

0,00

40 000,00

16 817 794,31

24 050 699,00

6402

Finanční vypořádání za r.2011

6409

Ost.neinv.dotace-Sdruž.obcí Hlučínska

6409

5901 Rezervy

3113

5331 Věcná a mzd.režie od obcí Závada a Vřesina

3113

5331 Dotace z EÚ pro ZŠ na vzdělávání
CELKEM VÝDAJE
Financování
8115

Zůstatek roku 2011

8901

DPH – přenes.daň.povinnost § 92 stavební práce

CELKEM FINANCOVÁNÍ
Konečný zůstatek k 31. 12. 2012 …7 522 098,67 Kč

–
-

-

5 759 324,07

5 759 300,00

1 492,00

0,00

5 760 816,07

5 759 300,00

Základní běžný účet
1 437 518,96 Kč
Podúčet – Popelnice
16 924,00 Kč
Spořící účet UniCredit
6 067 655,71 Kč
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Inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2013.
Na základě vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitřní směrnice k provádění inventarizace majetku,
závazků a pohledávek obce Bohuslavice byla provedena k 31. 12. 2013 řádná inventarizace majetku.
Inventarizace byla provedena v souladu s vypracovaným plánem schváleným radou obce. Výsledky
byly shrnuty do zprávy, ve které jsou uvedeny seznamy pořízeného a vyřazeného majetku a
závěrečná tabulka s výsledky inventarizace za rok 2012, která je v souladu s účetní evidenci a
výkazem Rozvahy, výkaz zisku a ztrát.
Inventarizace obecního majetku za rok 2012
Výsledky inventarizace 2012 A K T I V A
SÚ
1.

2.

3.

4.

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.prostředky
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (3000,--40000,- Kč)
Ost.dlouh.hmotný majetek - cizí majetek (techn.zhodnoc. Hřbitov)
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Zásoby
Materiál na opravy, pohonné hmoty
Zboží na skladě - propagační předměty, knihy, hrnky
Krátkodobé pohledávky
Odběratelé - neuhrazené vodné, popelnice, faktury
Krátk.poskytnuté zálohy - zál. Za odběr podzemních vod

018
019
031
032
021
022
028
029
042

Stav k 31.12.12 v Kč
183 605 449,46
239 577,20
882 023,50
8 351 269,14
63 033,00
160 641 320,96
3 946 603,41
4 095 054,65
777 340,00
4 609 227,60

311
314

185 385,05
128 799,05
56 586,00
657 019,50
269 534,00
130 000,00

Pohledávky za vybranými ústř.vlád.institucemi (ÚP - VPP)
Pohledávky za vybranými míst.vlád.institucemi (KÚ dotace volby)
náklady příštních období - pojištění majetku , předplatné 2013

346
348
381

24 000,00
35 574,00
75 858,50

Dohadné účty aktivní - EKOKOM, Báňský úřad za r. 2012

388

122 053,00

231
263

7 523 476,67
7 522 098,67
1 378,00

Krátkodobé závazky
Dodavatelé - neuhrazené faktury r. 2012

321

776 571,23
145 789,48

mzdy - zaměstnanci - předpis mezd za 12/2012
zúčtování s institucemi sociálního a zdrav.pojištění za 12/2012
Daň ze mzdy - zálohová, srážková za 12/2012

331
336
342

173 075,00
91 280,00
18 745,00

Daň z přidané hodnoty

343

49 751,75

Krátkodobý finanční majetek
Základní běžný účet
Ceniny

112
132

Výsledky inventarizace 2012 P A S I V A
5.
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Závazky k osobám mimo vybr.vl. Instituce - Charita Hlučín IV.Q.12
Závazky k vybr.místním vl.institucím- projed. Přest. MěÚ Hlučín IV.Q.12
Krátkodobé přij. zálohy na transféry - dotace volby Kraj. Zastup. + senát
Výnosy příštních období - daň z příjmů právn.osob za obec za r. 2012
Dohadné účty pasívní - poskytnutá zál. Obci Bolatice za odebr.vodu

Březen 2013
345
349
374
384
389

840,00
5 100,00
34 880,00
127 110,00
130 000,00

902
903
964
942
966

600 884,48
8 372 733,08
282 888,00
1 055 542,00
2 811,00

Výsledky inventarizace 2012 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
Krátk.podm. pohled. ze vztahu k jiným zdr. - dotace pro ZŠ zvyš.konkur.
Dl.podm.záv.z důvodu užív.ciz.maj. - smlouva o výp. SOH inform.tabule

Jana Janošová, ekonom obce
Příprava stavby „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice
vč. výměny zdroje vytápění..
Dne 16. 1. 2013 byla na úřední desce obce, webových stránkách a portálu pro vhodné uveřejnění
zveřejněna veřejná výzva na předložení nabídek na výše uvedenou stavbu. Lhůta pro předložení
nabídek stanovená na 11. 2. 2013 byla v průběhu soutěže prodloužena na 18. 2. 2013. Prohlídka
stavby pro zájemce z řad uchazečů se uskutečnila dne 29. 1. 2013.
V požadovaném termínu předložilo svou nabídku 16 uchazečů. Nabídka jednoho uchazeče
předkládána po termínu nebyla přijata. Komise pro otevírání obálek otevřela doručené nabídky,
které všechny postoupily do dalšího hodnocení. Hodnotící komise prověřovala obsah jednotlivých
nabídek podle předem stanovených kritérií. Sítem hodnocení neprošlo celkem 8 nabídek, které byly
z dalšího hodnocení vyřazeny. Z 8 hodnocených nabídek stanovila hodnotící komise následující
pořadí:
1. VHH THERMONT s. r. o.
nabídková cena:
17.384.418, Kč bez DPH
2. MAMUT-THERM s. r. o.
18.063.001,-Kč bez DPH
3. EKOBAU INVEST a. s.
18.338.041,-Kč bez DPH
Po ukončení 15 denní lhůty na příp. odvolání bude s vybraným uchazečem uzavřena smlouva o
dílo. Stavba bude zahájena předáním staveniště 22. 4. a ukončena předáním a převzetím díla 23. 8.
2013. O průběhu stavby budeme podávat pravidelné informace.

Připravovaná výběrová řízení.
V průběhu měsíce března budou vyhlášeny výzvy další výběrová řízení. Na úřední desce obce,
webových stránkách a portálu pro vhodné uveřejnění budou zveřejněny výzvy na stavby „Oprava
stávajícího vjezdu U Kovárny“ a „Výměna oken v hasičské zbrojnici“. Další připravovanou výzvou
bude vyhledání nejvhodnějšího poskytovatele úvěru na profinancování stavby „Snížení energetické
náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění.
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Řádění vandalů a zlodějů v Bohuslavicích
Ani měsíc únor nebyla naše obec ušetřena od dalšího řadění vandalů a zlodějů. Tentokráte si
pochybné živly vzaly na mušku kulturní dům s novou fasádou. V nočních hodinách se pomocí
několika hromosvodů snažili dostat na střechu objektu. Zanechali po sobě poškozené hromosvody
s uvolněnými držáky, stopy s několika dírami do obložení fasády a poškozené oplechování atik.
Případ byl nahlášen Policii ČR k dalšímu šetření.
S politováním upozorňuji na další případ krádeže uzamčených kol a majetku v rodinném domě.
Další pokus byl zřejmě zmařen. Tentokráte se krádež udála dokonce za bílého dne.
Vyzývám všechny občany, aby byli pozorní a hlásili Policii ČR, odd. Hlučín, tel.: 595041210
nebo 158 výskyt a pohyb podezřelých lidí, aut nebo páchání další trestné činnosti. Doporučuji všem
majitelům kol, aby si nafotili kola a jejich evidenční čísla. Pomůže to Policii při zaprotokolování a
následnému pátrání. Dost kol už našlo své původní majitele. Policie ČR byla požádána o větší
součinnost a provádění pochůzkových hlídek.
Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku.
Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku je projekt Sdružení obcí Hlučínska, který má za cíl formou
kurzů, seminářů, exkurzí a pomocí vzdělávacích materiálů prohloubit ovocnářské schopnosti a
dovednosti a podpořit původní bohatou tradici ovocnářství na Hlučínsku. Pro všechny zájemce bude
v neděli 17. března se srazem na Obecním úřadě v Bolaticích v 9 hodin uskutečněn seminář
s následujícími tématy: řez ovocných stromů, roubování ovocných stromů, škůdci a choroby, šetrná
ochrana, praktická úkázka řezu ovocných stromů – výchovný řez, průklest, zmlazovací řez,
praktická ukázka roubování. Na webu www.hlucinsko.eu/ovoce najdete kalendář a program kurzů,
vzdělávací materiály, návody jak úspěšně pěstovat ovocné stromy a keře, seznamy doporučených
odrůd s fotografiemi a mnoho dalších informací.
Hodina Země.
Vyzýváme všechny občany a firmy v obci, aby se i letos připojili k Hodině Země 2013 a zhasli
společně s veřejným osvětlením svá světla v sobotu 23. 3. 2013 v době od 20.30 do 21.30 hod.
Celosvětově akci pořádá WWF, největší mezinárodní organizace pro ochranu přírody. Koordinaci
v České republice zajišťuje Ekologický institut Veronica. Více o kampani se dozvíte na www.hodinazeme.cz
a www.earthhour.org

Ing. Kurt Kocián, starosta
Výroční schůze Spolku zahrádkářů.
V sobotu 2. 3. 2013 se uskutečnila na zahrádkářské chatě výroční schůze Spolku zahrádkářů. Po
přivítání starosty obce Kurta Kociána a schválení programu schůze přednesla předsedkyně
zahrádkářů Anna Režná zprávu o činnosti za uplynulý rok. Následovala zpráva o hospodaření,
zpráva revizní komise a návrh plánu práce na rok 2013. V diskusi poděkoval starosta obce členům
spolku za brigádnickou činnost a přínos do kulturního dění v obci. Po diskusi a schválení plánu
práce následovalo pohoštění výborným gulášem, napečenými dobrotami a ochutnávkou vlastní
domácí slivovice. Všichni účastníci schůze se shodli, že zimy už bylo dost a jsou připraveni
pracovat a zvelebovat své zahrádky a přiložit ruku k dílu na svěřených alejích.
Spolek zahrádkářů
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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/.
Vysvědčení v 1. třídě

31. leden 2013 byl pro
prvňáčky dnem s velkým D - dostali
své první vysvědčení. Děti byly plné
očekávání. Velmi se na své
vysvědčení těšily. Důvod k radosti
opravdu byl. Všichni žáci se během
celého 1. pololetí na vyučování vzorně
připravovali, byli snaživí a pilní.
Známky byly velmi pěkné a děti měly
obrovskou radost, mohly se opravdu
pochlubit. Nejen rodičům, babičkám a
dědečkům. Své první vysvědčení šly
děti společně ukázat i kamarádům a
paní učitelce do mateřské školy.
Vždyť i mateřská škola má velký
podíl na tom, jak dobře jsou děti na
školu připraveny. Prvňáčci si s kamarády ve školce popovídali, společně zazpívali a tak zakončili
svůj velký den.
Přeji všem dětem, ať snaha, píle a nadšení jim vydrží i nadále. A aby z každého vysvědčení
měly stejně velkou radost.
Mgr. Lenka Lasáková, třídní učitelka
Zápis do 1. třídy
Poslední lednový den nebyl pouze dnem vydávání pololetního vysvědčení žákům základní
školy, ale také významným dnem pro všechny budoucí prvňáčky. Ti totiž přišli k zápisu do 1. třídy.
Učitelky I. stupně se snažily navodit příjemnou atmosféru pro děti i jejich rodiče. Popovídaly si
s dětmi o známých pohádkách, každý budoucí žáček prošel všemi připravenými „stanovišti“ a
předvedl to, co umí nejlépe – poznávat barvy, zpívat, přednášet básničky, skákat panáka, kreslit
nebo povídat. Děti byly výborně připraveny z mateřské školy, ale také se projevila důsledná péče
rodičů. Za to děkuji jak všem učitelkám MŠ tak rodičům. Tentokrát přišlo k zápisu 30 dětí
z Bohuslavic i Závady, z toho bylo přijato k základnímu vzdělávání pro příští školní rok 26 dětí.
Mgr.Gabriela Prchalová, ředitelka školy
Soutěž na naší škole
Žáci 7. až 9. třídy se zúčastnili školního kola soutěže PREZENTACE 2013. Měli za úkol
vytvořit vlastní prezentaci v PowerPoint na jakékoliv téma. Originální prezentace byly odeslány na
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Střední průmyslovou a uměleckou školu v Opavě. Nejlepší autoři budou pozváni a odměněni
hodnotnými cenami. Vyhodnocení soutěže proběhne 27. března 2013.
Lyžování – Vaňkův kopec
ve čtvrtek 14. 2. 2013 vyrazili zájemci
ze 6.,7., 8. a. 9. třídy na Valentýnské
lyžování na Vaňkův kopec. Jely
s námi paní učitelka Míša a Irena
Václavkovy. Jízda byla super, docela
jsme se zasmáli. Když jsme dojeli na
kopec, všude bylo bílo. Seznámili
jsme se s pravidly, nasadili lyže a
rozdělili do skupin. Poté následovala
rozcvička. Paní učitelka Míša nám
všem nakreslila rtěnkou na líčko
srdíčko (vždyť bylo Valentýna) a
číslo a mohli jsme začít lyžovat. Byli
mezi námi horší i lepší lyžaři, ale
učením a naší pílí se rozdíly postupně
srovnávaly. O polední pauze nemohlo
chybět rozdávání Valentýnských
dárečků. Všechno dění bylo důkladně zdokumentováno. Ve škole pak bude následovat rozbor našich
skvělých jízd. Odpoledne pak uteklo jako voda a nám se vůbec nechtělo domů. Toto Valentýnské
lyžování bylo bezva, všichni máme mnoho krásných zážitků. Doufáme jen, že co nejdříve bude
nějaké příště.
Účastníci zájezdu
Mimoškolní činnost
V naší škole v průběhu celého školního roku probíhá spoustu kroužků, do kterých se děti
mohou aktivně zapojit. Většinu kroužků zajišťují po vyučování učitelé, kteří tak dětem dobrovolně
věnují svůj čas, ostatní kroužky vedou nadšenci - jak z naší obce - tak dojíždějící. Na nižším stupni
děti mohou využít kroužky s výtvarným zaměřením, dětské kluby, keramický kroužek, na vyšším
stupni pak mají velký výběr například sportovně zaměřených, sborový zpěv, školní časopis, nově
v letošním roce je to také kroužek historický, zdravotní tělocvik, kroužek přírodovědný a keramický.
Činnost kroužků probíhá pravidelně každý týden a jsme rádi, že děti ve velké míře využívají této
mimoškolní činnosti a smysluplně tráví svůj volný čas. Moc děkuji svým kolegům, panu Ostárkovi
(přírodovědný-včelařský) a slečně Baarové (keramika) za přípravu, práci a čas, který dětem věnují
navíc. Nápadů je spoustu (dopravní kroužek, ruční práce, šachy, lidové tance atd.), pro následující
školní rok jsme přístupni zajistit pro děti další zájmové kroužky, tímto vybízím všechny nadšené
dospělé, kteří by se rádi věnovali dětem a mohli jim nabídnout volnočasovou aktivitu, aby neváhali
a dali nám do školy vědět.
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Poděkování
Jménem ZŠ Bohuslavice bych ráda poděkovala všem rodičům, členkám Senior klubu, ale
také všem dalším, kteří pomohli zorganizovat maškarní rej pro děti jak základní tak mateřské školy,
všem za finanční i věcné přispění do tomboly. Část výtěžku věnovali členové rodičovského sdružení
Bublina na pořízení nových učebních pomůcek pro žáky naší školy.
Mgr. Gabriela Prchalová, ředitelka školy

Ples ZŠ Bohuslavice
Letošní plesová sezóna v naší
obci byla opět obohacena o maškarní
reje pro naše děti. Organizace plesu
pro školou povinné děti se ujaly
maminky z klubu Bublina a to za
finanční pomoci Základní školy v
Bohuslavicích. Zájem o ples byl
veliký jak ze strany dětí, tak i rodičů
a proto návštěvnost udělala všem
organizátorům velikou radost.
Rádi bychom poděkovali všem
návštěvníkům za hojnou účast a
zároveň také členkám Senior klubu v Bohuslavicích a dalším dobrovolníkům za vydatnou pomoc,
která byla pro všechny organizátory k nezaplacení.
Za klub Bublina Eva Ilková

Řádky ze sportu
Řádky z ledního hokeje
V únoru sehráli hokejisté HC Buldoci Bohuslavice čtyři vítězná utkání AHL – Amatérské
hokejové ligy. Porazili Čas Mančaft, Otice, Ohio Háj a v místním derby Bolatice.
Po základní části soutěže se hokejisté s 12 výhrami, jednou remízou a 6 prohrami umístili na
5. místě tabulky.
Ve druhé části soutěže se utkají po jednom zápase s mužstvy v první polovině tabulky.
Mužstva druhého konce tabulky se rovněž utkají každý s každým o celkové umístění.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Čas Mančaft

6:1

HC Buldoci Bohuslavice – HC Otice

6:3

HC Buldoci Bohuslavice – HC Ohio Háj

6:2

HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice

5:1
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Průběžná tabulka soutěže:
1.

HC Mexiko

19

14

5

0

128:54

33

2.

HC Markvartovice 19

14

2

3

103:53

30

3.

HC Horní Lhota

19

13

3

3

99:56

29

4.

HC Hať

19

12

2

5

96:64

26

5.

HC Bohuslavice

19

12

1

6

98:73

25

6.

HC AZ Pneu Jaktař 19

12

1

6

90:65

25

7.

HC Derby Kouty

18

9

5

4

110:83

23

8.

HC Bolatice

19

11

1

7

98:80

23

9.

HC Buldoci Branka 19

9

1

9

87:84

19

10.

HC Štěpánkovice

19

8

2

9

77:89

18

11.

HC Čas Mančaft

18

8

2

8

71:87

18

12.

HC Kozmice

18

8

1

9

115:82

17

13.

HC Prajz Hlučín

19

8

1

10

70:65

17

14.

HC Otice

19

8

1

10

69:96

17

15.

HC Isotra

18

6

3

9

77:82

15

16.

HC Ohio Háj

19

5

3

11

54:99

13

17.

HC Viking

19

5

2

12

76:105

12

18.

HC Monaco Kouty 19

4

1

14

55:95

9

19.

HC Zábřeh

19

3

1

15

66:96

7

20.

HC Sršni Píšť

19

0

0

19

33:164

0

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v březnu:
Po

4.3.2013

20:30

HC Buldoci Bohuslavice – HC Opava Jaktař

Ne

17.3.2013

13:15

HC Buldoci Bohuslavice – HC Hať

Út

19.3.2013

17:00

HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice

Ne

21.3.2013

19:15

HC Buldoci Bohuslavice – HC Derby Kouty

Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku a rozpis všech utkání naleznete na
internetové stránce http://www.bulyarena.cz/
Jiří Kocián
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Řádky z volejbalu
Jako každým rokem již tradičně proběhl 27. prosince Vánoční volejbalový turnaj v tělocvičně
naší školy. S potěšením můžeme konstatovat, že to byl již šestý ročník a jsme velmi rádi tomu, že
jsme schopni se tolik let pravidelně každou středu scházet, abychom si zasportovali a rovněž
následně i popovídali, probrali události a novinky v naší obci. Je to v podstatě sportovně –
společenská událost, která není svazována žádnými povinnostmi, a proto se nadále tak rádi
setkáváme. Chceme touto cestou vyzvat i další nadšence pro volejbal, aby se nestyděli a přišli mezi
nás.
Na vánočním turnaji se sešly čtyři týmy, které byly rozlosovány ze všech zúčastněných
hráčů. Nebylo důležité, kdo nakonec vyhrál, ale že jsme si všichni výborně zasportovali. Hrál se
výborný amatérský volejbal a každý z hráčů nedal jediný míč zadarmo. Ti, co zrovna nehráli , si
pochutnávali na výborném občerstvení domácí kuchyně, odpočívali a probírali právě proběhlé
vánoční svátky. Po finálovém utkání jsme si rozdali ceny pro zúčastněné týmy a poseděli u dobrého
pití a jídla. Probírali jsme plány na letošní rok.
Loňské bruslení se nám v prvním měsíci nového roku nepodařilo uskutečnit pro špatnou
kvalitu ledu. Změnili jsme plány a vydali se na sobotní pochod zasněženou krajinou. Nebylo nás
sice mnoho, věříme však, že už ten další pochod bude ve větším počtu.
Na březen připravujeme víkendový turnaj smíšených párů v badmintonu. Případní zájemci se
mohou nahlásit na mob.: 773 759 805.
Intenzívně se připravujeme na letní sezónu, kdy pořádáme letní turnaj a sami se několika
volejbalových turnajů, jak tomu bylo i v minulosti, zúčastníme v okolních vesnicích. Se zvyšující se
kvalitou našich hráčů věříme, že přivezeme i nějaké ty trofeje a vítězství, o kterých Vás budeme rádi
informovat.
Za bohuslavický Bagr team Daniel Birtek
Řádky z fotbalu – žáci
V sobotu 2. 3. 2013 se konal ve
Strahovicích 8. ročník halového
fotbalového turnaje starších žáků „ O
pohár starostky obce“. Turnaj se hrál
systémem“ každý s každým“ za
účasti žáků Bohuslavic, Bolatic,
Kobeřic, Strahovic a Štěpánkovic.
Vítězem celého turnaje se stali naši
žáci z Bohuslavic, 2. místo patřilo
žákům
Bolatic a 3. místo obsadili
žáci Kobeřic. Nejlepším střelcem
celého turnaje byl vyhlášen Matěj
Malchárek. Všem žákům děkujeme
za reprezentaci naší obce.
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Sportovní klub Bohuslavice
V sobotu 2. 3. 2013 se v restauraci Kasino uskutečnila výroční valná hromada. Zúčastnilo se asi 55
členů. Po dvou letech činnosti končilo funkční období stávajícímu výboru. Předseda klubu pan Vilém
Kocián přednesl zprávu o činnosti za rok 2012. Přítomní trenéři krátce zhodnotili výsledky svých mužstev za
uplynulý rok. Pavel Dominik přečetl zprávu o hospodaření a seznámil členy s plánovanými pracemi v areálu.
Prioritou pro letošní rok je dokončení zastřešení parketu (položení střešní krytiny, zapojení elektřiny a
vody), vybudování přístřešku s grilem a udírnou pro přípravu jídla a podávání nápojů a okolní zahradní
úpravy. V diskuzi, která probíhala průběžně, jsme měli možnost vyslechnout zajímavé příspěvky a názory
členů.
Do nového výkonného výboru se přihlásilo 11 kandidátů, vzhledem k lichému počtu mohla volba
proběhnout veřejným hlasováním. Pro období 2013 až 2015 byli přítomnými členy SK zvoleni: Vilém
Kocián, Pavel Dominik, Alois Vavřínek, Vladimír Blokscha, Martin Kučera, Marek Vitásek, Tomáš Liška,
René Kocur, Vít Liška, Vlastimil Vitásek a Ivo Dominik.
Hráči a členové výboru zvou příznivce kopané na zápasy jarní části sezony, kterou zahájíme v druhé
polovině března. V sobotu 23. března sehraje „B“ mužstvo derby utkání se Sokolem Bělá. V neděli 24.3.
nastoupí dorost v Raduni a „áčko“ zahájí sezonu v Hati. Žákovská družstva budou hrát první utkání v dubnu.
Mgr. Pavel Dominik
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Náboženský život – historie kostelů (12).
Minulý měsíc jsem psal o kostele v Oldřišově a
nezmínil jsem se o tom, že k farnosti patřily další dvě obce –
Slušovice a Hněvošice.
Slušovice dlouho neměly vlastní kostel. Ke stavbě
kostela se rozhodli až v roce 1997. Kostel stojí uprostřed
vesnice a tvoří její dominantu. Je postaven v moderním
současném stylu a je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie.
Patří nadále k farnosti Oldřišov.
Dnes se ovšem chci hlavně věnovat kostelům
v Hněvošicích. V obci
mají kostely dva.
Starý dřevěný
kostel sv. Petra a Pavla pochází z roku 1730.
Opravován a obnoven byl v roce 1842. Z té doby
pochází i historická ohradní zeď kolem kostela. Tato
stavba je zajímavá ještě tím, že se jedná o jediný
dřevěný kostel na Hlučínsku. Bohoslužebným účelům
sloužil až do roku 1996.
V Hněvošicích sice měli kostel, ale stejně jako u nás, dlouho usilovali o
samostatnou farnost. To se podařilo až v roce 1924. Pro svého faráře postavili ještě
v tomto roce novou faru, která pro svou čistou architekturu stojí také za shlédnutí. Stojí
poblíž nového kostela.
Dřevěný kostel svým stísněným prostorem již nevyhovoval požadavkům doby a
rostoucímu počtu obyvatel. Proto se hněvošičtí farníci rozhodli v roce 1995 postavit nový
zděný kostel a při návštěvě Sv. Otce Jana Pavla II. v Olomouci nechali posvětit základní
kámen. Po vyřízení potřebných stavebních povolení a plánů se pustili do stavby. Ta
pokračovala tak rychle, že již následujícího roku 1996 byla stavba hotová a připravena ke
svěcení. To vše díky pracovitosti a štědrosti jak místních farníků, tak i pomoci z okolních
farností, kde byly pořádány sbírky na tuto stavbu.
Kostel je jednolodní s nižšími bočními přístavbami a dvěma vchody přes
přístavby. Je zasvěcen Kristu – Dobrému Pastýři. Věž v čele kostela je vysoká a splývá
v jednolité stavbě chrámové lodi. Bílá omítka a jednoduchá výzdoba kostela dává
vyniknout moderní architektuře uvnitř kostela i fasádě, která září do dalekého okolí.
Kostel se stal jedinečnou dominantou obce a vyzývá tak k návštěvě.
I vy, pokud budete putovat krajem kolem hranice s Polskem, nevynechejte obec
Hněvošice, zastavte se v kostele a pokloňte se Kristu – Dobrému Pastýři.
Leo Dominik, kronikář obce
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci březnu 2013
Bennková Jana
Sněhotová Marta
Tomaschková Ilse
Čížová Adéla
Kocur Josef
Vitásková Marie
Kučera Norbert

Balarinová Šárka
Nevřelová Marie
Kocurová Anna
Stoczková Marie
Štefková Zuzana
Liška Vilibald

Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji
blahopřejeme.
V měsíci únoru 2013 nebyli mezi jubilanty uvedeni paní Terezie Kubíková, Rita Nováková, Bruno
Diehel, Jiří Kozák a manželé Anna a Ervín Homollovi, kteří oslavili zlatou svatbu.
Všem těmto únorovým jubilantům dodatečně přejeme vše nejlepší manželům Homollovým navíc
další spokojená společná léta. Zároveň se omlouváme za naši chybu.
Obracíme se manželé, kteří oslaví společné jubileum, zlatou svatbu a mají trvalý pobyt
v Bohuslavicích, ale svatbu zde neměli, aby se nám ohlásili na obecní úřad.
Děkujeme za pochopení. Karla Krupová

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

553 659 075
553 659 064
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
technik@bohuslavice.eu

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 243, březen 2013 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. dubna 2013.
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