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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
druhý zimní měsíc v roce nám přinesl všehochuť
ve výběru počasí. Z počátku jsme zažili největší
příval sněhu v letošní zimě. Sníh však brzy roztál
a několik dnů jsme se radovali ze slunečného
počasí. Závěr měsíce přinesl déšť a chlad.
V teplejších dnech však již můžeme ve vzduchu
cítit neodvratitelně se blížící jaro, které
signalizuje prodlužující se den i zvýšená aktivita
zvěře a zpěv ptáků.
V uplynulém měsíci proběhlo pravidelné
zasedání rady obce a první letošní jednání
obecního zastupitelstva, na kterém se vytýčily
hlavní úkoly pro letošní rok. Mezi hlavní priority
patří dokončení opravy chodníků v obci. Práce
by měly být zahájeny ihned po nezbytných
legislativních krocích v jarních měsících.
Přípravy na další klíčovou investiční akci, kterou
je vybudování obchvatu Moravce, jsou složitější
a provedení stavby je reálné koncem léta.
V současné době také finišují práce na
projektové dokumentaci k obnově interiéru
kulturního domu. Naplánované opravy majetku
obce jsme na letošní rok rozšířili o další dvě
velké akce, na které můžeme získat dotace. První
je repase hasičské cisternové stříkačky a druhou
je zateplení hasičárny. Žádost o dotaci na tuto
opravu jsme nestihli podat v loňském roce, ale
ihned po letošním vyhlášení výzvy jsme zahájili
přípravné práce tak, aby žádost byla podána
včas.
V únoru pravidelně končí období rozpustilého
masopustu hasičským plesem s pochováním
basy. Ten letošní se konal v sobotu 14. 2. 2015 a
byl velmi hojně navštíven. Hasičům, ale i
myslivcům, zahrádkářům a rodičům ze školy i
školky patří velké poděkování za organizaci
kulturních akcí pro děti i dospělé v průběhu
letošní plesové sezóny. Po každém veselí musí
zákonitě přijít období zklidnění a půstu.
Čtyřicetidenním postním obdobím se křesťané
připravují
[Zadejtenatext.]
nejvýznamnější církevní svátky Velikonoce, ty však již vesele slaví většina
obyvatel.

V minulosti býval březen měsícem knihy.
Myslím, že i v současné době rozvinutých
informačních a digitálních technologií by četba
knih, a nejen těch v šedých deskách, měla být
zdrojem nových poznání, radosti, duševního
uspokojení a zajímavých prožitků. Veďme
k četbě zejména děti a mládež. Knížka totiž
funguje, i když je vypnutý proud nebo vybitá
baterie.
Začátek kalendářního roku je časem účtování a
hodnocení minulého období. Po lednové výroční
schůzi Sboru dobrovolných hasičů se koncem
února konala výroční schůze Bohuslavického
oříšku a valná hromada SK Bohuslavice, na které
byl zvolen nový výbor na příští dva roky.
V polovině března vyhodnotí činnost za loňský
rok také myslivci a zahrádkáři na svých
schůzích.
Přeju nám všem hodně sil do prvního jarního
měsíce.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z jednání rady obce
4. jednání rady obce Bohuslavice 16. 2. 2015
Rada obce Bohuslavice na svém zasedání mimo jiné projednala a schválila tyto body.
4/4
a) Rada obce Bohuslavice vzala na vědomí Monitorovací zprávu – Plnění obecných cílů
Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2014 – 2017
(„Střednědobý plán sociálních služeb“) bez připomínek.
Schválila:
4/4
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2014.
Ceník za nájem nebytových prostor v budovách obce.
Žádost o dotaci nohejbalového klubu ve výši 10 000,- Kč.
Schválila, že částka 14 002,- Kč za pronájem hasičské zbrojnice bude použita SDH.
SOD s Ing. Arch. Davidem Mokrým na vypracování projektové dokumentace „Oprava interiéru
Kulturního domu Bohuslavice“.
Vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytu čp. 114 (Kilovňa).
Nový volební řád školské rady, který stanovil počet členů na 6.
Jmenování paní Mirky Buhlové a paní Renáty Paškové členy školské rady při ZŠ a MŠ
Bohuslavice za zřizovatele – obec Bohuslavice.
Zakoupení myčky na nádobí do kuchyňky u obřadní síně.
Program 3. jednání zastupitelstva obce Bohuslavice.

Všechny body byly schváleny jednomyslně.
V Bohuslavicích 17. 2. 2015
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
konaného dne 24. 2. 2015 od 18.00 hodin
v obřadní síni Obecního domu
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Ing. Ondřej Mokrý a Lukáš Pašek konstatuje,
že na dnešním 3. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 13 členů obecního zastupitelstva.
Omluveni: Jan Manusch, Petr Kubík
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Antonín Štefek a Doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
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Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 3/3 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Ing. Ondřeje Mokrého a Lukáše Paška za členy návrhové komise a
Antonína Štefka a Doc. RNDr. Radka Kučeru, PhD. za ověřovatele zápisu z 3. zasedání
zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 3/3 b) schválilo:
Program 3. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 3/3 c) schválilo:
Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – XII/2014. Celkové příjmy za 01-12/2014
činily 27 513 330,17 Kč. Financování - přenesená daňová povinnost DPH 1 893,57 Kč, zůstatek
z roku 2013 ve výši 2.568.822,86 Kč a splátka úvěru ve výši – 1 000 000,- Kč. Celkové příjmy
vč. financování za 01-12/2014 činily 29 084 046,60 Kč. Celkové výdaje za 01-12/2014 činily
21 537 996,93 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 12. 2014 byl ve výši 7 546 049,67 Kč, z této částky činil
zůstatek na běžném účtu 804 087,42 Kč, na účtu za domovní odpad 58 678,00 Kč a na účtu u ČNB
6 683 284,25 Kč.
usnesením č. 3/3 d) schválilo:
Výsledky inventarizace obecního majetku k 31.12. 2014 dle inventarizační zprávy.
usnesením č. 3/3 e) schválilo :
Dodatek č. 2 k SOD na vypracování Strategického plánu obce Bohuslavice s firmou Ing. Kateřinou
Kramplovou Kasparovou s posunem termínu zpracování z 30. 9. 2014 na 31. 5. 2015.
usnesením č. 3/3 f) vydává:
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Bohuslavice.
usnesením č. 3/3 g) schválilo:
Podání žádosti o dotaci na nákup kompostérů a kontejnerů na biologický odpad rostlinného původu,
sklo a kovy z dotačního programu OPŽP – Zkvalitnění nakládání s odpady (4.1) ve spolupráci
s obcemi Bělá, Chuchelná a Závada a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy se zpracovatelem
projektové dokumentace.
usnesením č. 3/3 h) schválilo:
Výběr firmy Opavice a.s. na provedení skrývky na parcele 3064 v rámci akce „Obchvat střediska
Moravec“.
SOD s firmou J & J Studio INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s. r. o., Chelčického 27, 747 05 Opava 5 na
vypracování projektové dokumentace na akci „Obchvat střediska Moravec“.
Výběrovou komisi pro výběr dodavatele na akci „Obchvat střediska Moravec“ ve složení: Radek
Kotzur, MVDr. Martin Ostárek, Ing. Ondřej Mokrý, Lukáš Pašek, Antonín Štefek - členové komise
místního rozvoje.
usnesením č. 3/3 i) schválilo:
SOD s firmou J & J Studio INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s. r. o., Chelčického 27, 747 05 Opava 5 na
vypracování projektové dokumentace na akci „Oprava chodníků – III. etapa“.
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Pověření firmy RECTE.CZ, s. r. o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava pro výběr
dodavatele na akci „Oprava chodníků – III. etapa“.
usnesením č. 3/3 j) schválilo:
Výběrovou komisi pro výběr dodavatele na akci „Oprava kanalizace na ulici Sokolská“ ve složení:
členové komise místního rozvoje.
usnesením č. 3/3 k) schválilo:
Záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 126 v k. ú. Bohuslavice – 30 m2.
usnesením č. 3/3 l) schválilo:
Návrh na odkoupení pozemku parc. č. 2758 v k.ú. Bohuslavice o rozloze 1 131 m2 za částku.
usnesením č. 3/3 m) schválilo:
Návrh na odkoupení pozemků, části parcel. č. 1043/2 a 1044 v k.ú. Bohuslavice.
usnesením č. 3/3 n) schválilo:
Návrh na odkoupení pozemků, parcel. č. 2179/38 v k.ú. Bohuslavice.
usnesením č. 3/3 o) schválilo:
Převod pozemku parc. č. 1557 z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
majetku obce.
usnesením č. 3/3 p) schválilo:
Zamítnutí úplatného převodu pozemku parc. č. 576/4 díl b z majetku Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do majetku obce.
usnesením č. 3/3 q) schválilo:
Převod pozemku parc. č. 576/4 díl b z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do majetku obce.
usnesením č. 3/3 r) schválilo:
Přijetí dotace na repasi cisternové automobilové stříkačky od Hasičského záchranného sboru ČR a
dofinancování akce (Technické zhodnocení – rekonstrukce Tatry 815 – CAS 32) z prostředků obce.
usnesením č. 3/3 s) schválilo:
Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě s firmou ARRIVA
MORAVA a.s. Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.
usnesením č. 3/3 t) revokuje:
Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konané dne 26. 6. 2008, č. 13/12 g). text
usnesení „Zastupitelstvo obce Bohuslavice schvaluje finanční spoluúčast stavebníků na pořízení
páteřních inženýrských sítí a komunikací ve výši 50 tis. Kč formou finančního daru obci Bohuslavice
v termínu od 1. 7. 2008“.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 3/4 a)
č. 3/4 b)
č. 3/4 c)
č. 3/4 d)

Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
Informaci o příjmu daní za I/2015.
Informaci o auditu.
Informace o SPRO na období 2014 – 2021.
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č. 3/4 e) Informace o stavu prací na akci „Obnova interiéru KD Bohuslavice“.
č. 3/4 f) Informace o projektu „ Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v obci
Bohuslavice“ firmou Energy Benefit Centre.
č. 3/4 g) Návrh na zpracování náhradního řešení využití domu č.p. 235 (DPSVH).
č. 3/4 h) Návrh na výstavbu bytových domů na parcele č. 1554/10.
č. 3/4 i) Informace o parcelách č. 1555, 1478/2 a 1460.
č. 3/4 j) Rozpočet SOH na rok 2015.
č. 3/4 k) Výroční zprávu o činnosti SOH za rok 2014 bez výhrad.
č. 3/4 l) Plán termínů jednání OZ v roce 2015.
č. 3/4 m) Návrh na vypracování nového jednacího řádu OZ.
č. 3/4 n) Informace o přípravě nového systému v přidělování dotací spolkům.
č. 3/4 o) Informace z jednání rady obce dne 16. 2. 2015.
Ověřovatelé usnesení:
Doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Štefek Antonín
Bc. Andrea Matýsková, místostarostka

V Bohuslavicích dne 24. 2. 2015

Mgr. Pavel Dominik, starosta

Další informace
Nabídky práce na webu Bohuslavic
Již nějakou dobu se na našich webových stránkách zobrazují nabídky práce z naší obce a okolí do
cca 50 km. Nově se nabídky práce aktualizují několikrát za hodinu. Zájemci se tak mohou o nově
vypsaných pozicích dozvědět o několik hodin dříve a mohou tak rychle reagovat na čerstvě
vypsanou pracovní pozici. Aby byla orientace na stránce s nabídkami práce ještě přehlednější, je u
každé aktuální nabídky práce nově uveden i přesný čas od jejího zveřejnění.
Aktuální přehled nabídek práce z našeho regionu naleznete zde: www.bohuslavice.eu
Mgr. Pavel Dominik

Vyúčtování vodné a stočné 2014, poplatek ze psů
Žádáme občany, kteří neobdrželi do svých poštovních schránek vyúčtování vodného a stočného za
rok 2014, aby se dostavili co nejdříve v úřední dny, tj. pondělí a středa na obecní úřad k vyzvednutí
přeplatku v hotovosti. Náš počítačový program na vodné a stočné neumožňuje převádět přeplatky
z roku 2014 na zálohu v roce 2015.
Dále upozorňujeme držitele psů na jejich povinnost uhradit nejpozději do 31. 3. 2015 místní
poplatek ze psů pro letošní rok.
Karla Krupová
Pronájem obecního bytu
Obecní úřad oznamuje zájemcům o pronájem obecního bytu na ulici Poštovní čp. 114, že na
stránkách obce v odkaze: úřední deska je zveřejněna výzva. Písemná žádost musí být doručena
nejpozději do pondělí 16. 3. 2015 do 10.00 hodin na Obecní úřad.
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Hospodaření obce Bohuslavice k 31.12.2014
Rozpoč.skladba
Paragraf Položka

Hospodaření
PŘÍJMY

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

3 586 966,13

3 530 000,00

1112 Daň z příjmů FO ze samost.vyd.činnosti

402 917,35

525 000,00

1113 Daň z příjmů FO srážková

417 130,64

400 000,00

3 992 075,80

3 680 000,00

60 990,00

61 000,00

8 093 545,17

8 100 000,00

7,00

0,00

1335 Poplatky za odnětí pozemků

82 409,00

85 000,00

1341 Poplatek ze psů

25 459,00

25 000,00

7 481,70

7 500,00

1351 Odvod výtěžku z provozování VHP

61 755,83

65 000,00

1355 Odvod z výherních hracích přístrojů

79 937,90

80 000,00

1361 Správní poplatky

26 640,00

25 000,00

1 074 815,91

1 050 000,00

4111 Neinv.dotace na komunální volby

21 660,00

21 660,00

4112 Neinv.dotace ze státního rozpočtu

296 900,00

296 900,00

1121 Daň z příjmů právnických osob
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec
1211 Daň z přidané hodnoty
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu

1343 Poplatek za užívání veřejného prostran.

1511 Daň z nemovitých věcí
UZ 98187

Upravený rozpočet 2014
v Kč

k 31. 12. 2014

UZ98348

4111 Neinv.dotace na volby do Evropského parl.

24 560,00

24 560,00

UZ90001

4113 Neinv.dot. Obnova zeleně, Studie provedit.

96 345,98

96 350,00

UZ13234

4116 Neinv.dotace na veřejně prosp.práce od ÚP

606 801,00

618 000,00

UZ15319

4116 Neinv.dotace Obnova zeleně

528 749,02

528 750,00

UZ15309

4116 Neinv. dotace Studie proved.protipov.opatř.

995 829,40

995 800,00

UZ14004

4122 Neinv.dotace od kraje pro hasiče

1 200,00

1 200,00

4129 Ost.neinv.transfér od SOH přísp. na vystoupení

4 000,00

4 000,00

UZ90877

4213 Invest.přij.transfér – Sníž.energ.nár.obj.ZŠ+ KD

197 321,75

197 320,00

UZ15835

4216 Invest.přij.transfér – Sníž.energ.nár.obj.ZŠ + KD

3 354 469,75

3 354 470,00

284 350,00

284 000,00

1 540,00

1 540,00

15 378,00

16 000,00

4216 Invest.přij.transfér – Územní plán
1070

Rybáři – elektřina (vyúčt. za rok 2013)

2219

Ost.zál.pozem.komunikací – prodej dlažby

2310

Vodné + ost. příjmy související s vodným

871 332,25

1 000 000,00

2321

Poplatek za užívání kanalizace

201 248,00

300 000,00

3314

Příspěvky na místní knihovnu, kopírování

16 597,00

14 000,00

3319

Ost. záležit. kultury – prodej zboží kniha Dějiny obce

168 055,00

163 000,00

3341

2111 Hlášení místního rozhlasu

2 864,40

3 000,00

3349

2111 Inzerce ve zpravodaji

6 772,00

7 000,00

79 085,60

75 000,00

3392

Pronájem kulturního domu
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3612

Pronájem bytu

25 896,00

26 000,00

3613

Pronájem domu služeb – květena,kadeřnictví

32 611,00

33 000,00

3632

Hřbitovní poplatky –pronájmy hrobových míst

29 045,00

30 000,00

3639

Hospodářská budova - kadeřnictví nájem + ost.sl.

39 775,00

39 000,00

3722

Platby občanů za popel.,příspěvky EKO-KOMu

917 807,00

930 000,00

3729

Skládka – uložení odpadu na skládku

600,00

1 000,00

3745

Pronájem, zapůjčení nářadí

15 535,00

15 000,00

6171

OÚ – dovoz obědů, pronájmy, ost. příjmy

74 605,50

70 000,00

6310

Příjmy z úroku, vrácená dotace, věcná břem.

25 341,89

25 000,00

295 545,00

300 000,00

7 791,20

0,00

117 959,00

120 000,00

3 934,00

0,00

239 694,00

237 000,00

27 513 330,17

27 462 050,00

6310

3111 Příjmy z prodeje pozemků

6402

2222 Fin.vypoř.neinv.dotace na volby PS PČR a prezidenta

6409

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
2229 Vratka dotace od ZŠ - šablony

6409

4121 Příspěvky - věcná režie Závada, Vřesina
CELKEM PŘÍJMY

Rozpočtová skladba
Paragraf

Položka

Hospodaření v Kč
VÝDAJE

1014

Pobíhající psi

1070

Rybáři – elektrická energie

2212

Místní komunikace,údržba, opravy

2212

6121 Přeložka NN U Kovárny – vyúčt.ČEZ konečné

2219

Pozemní komunikace chodníky – provozní výdaje

2219

6121 Rekonstr.chodníků Opavská + projekt + vjezd k RD Barč

2221

5193 Dopravní obslužnost

Schválený rozpočet
2014 v Kč

k 31.12.2014

41 530,50

42 000,00

2 220,00

2 000,00

1 500 227,21

1 500 000,00

600,00

0,00

185 347,80

185 000,00

3 099 252,13

3 100 000,00

93 972,00

100 000,00

34 018,00

35 000,00

2223

Bezpečnost silničního provozu

2310

Provoz vodovodu – neinvestiční náklady

260 508,64

300 000,00

2321

Provoz kanalizace – neinvestiční náklady

889 624,88

1 000 000,00

2333

Úpravy vodních toků-čištění potoka, zpevnění břehů

546 217,96

550 000,00

2333

Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipov.opatření

375 100,00

380 000,00

2341

Oprava baštování rybníků

290 097,00

315 000,00

1 900 000,00

1 900 000,00

234 062,00

234 000,00

5 531,00

5 500,00

359 077,61

390 000,00

29 966,88

30 000,00

286 132,00

286 000,00

37 151,80

40 000,00

445 127,40

500 000,00

3113

5331 ZŠ –neinvestiční příspěvek na provoz

3113

5321 Neinv.transfér na provoz odl.prac.MŠ Závada

3113

6121 MŠ dětské hřiště

3113
3113

ZŠ – obnova zeleně v areálu ZŠ
5169 ZŠ – nákup ostatních služeb

3113

ZŠ – přístupová cesta –chodník k hl.vstupu

3314

Místní knihovna

3319

Ostatní záležitosti kultury-kulturní akce

Březen 2015
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300 000,00

300 000,00

3341

Místní rozhlas – neinvestiční náklady

15 298,90

30 000,00

3349

Zpravodaj

94 214,00

95 000,00

3391

Mezinár. spolupráce - Závažná Poruba

7 746,00

8 000,00

3392

KD-provoz,materiál, opravy, údržba

353 344,38

400 000,00

3392

KD – žádost o dotaci na zateplení objektu

250 470,00

251 000,00

3399

Sbor pro občanské záležitosti

89 615,00

90 000,00

3419

Neinvestiční dotace Sportovnímu klubu

320 000,00

320 000,00

Neinvestiční dotace organizacím a spolkům

208 009,00

230 000,00

109 471,00

120 000,00

3 267,00

8 000,00

3421, 3429
3429

5137 Fitness prvky pro seniory

3612

Bytové hospodářství – Kilovňa

3613

Dům služeb, výměna oken

113 858,30

130 000,00

3631

Veřejné osvětlení

263 223,00

280 000,00

3632

Provoz hřbitova – neinv. náklady, obnova kříže

177 044,04

180 000,00

42 350,00

43 000,00

43 000,83

50 000,00

3635

6119 Územní plán obce

3639

Hospodářská budova – provozní náklady

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

707 153,67

710 000,00

3723

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

425 303,33

450 000,00

164 550,00

165 000,00

349 957,20

350 000,00

71 883,50

72 000,00

3739

5365 Poplatky za odběr podzemních vod

3745

Péče o vzhled obce a údržba zeleně

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody

3749

Obnova zeleně v obci

518 363,15

528 000,00

4222

Věřejně prospěšné práce

636 787,00

668 000,00

4350

Dům pro seniory – RD čp. 235 – provoz.náklady

34 804,42

40 000,00

4351

Pečovatelská služba, sociální pomoc

6 160,00

20 000,00

5512

Požární ochrana – provozní náklady

301 150,71

301 200,00

6112

Zastupitelstvo obce

1 283 948,25

1 390 000,00

6117

Volby do Evropského parlamentu

20 093,50

24 560,00

6115

Volby komunální

30 367,00

29 400,00

6171

Činnost místní správy

3 096 347,60

3 150 000,00

6310

Úroky + popl. za vedení účtu

97 042,80

100 000,00

6310

Pozemky

289 200,00

300 000,00

6320

Pojištění majetku obce + autoflotila

102 165,78

125 000,00

6399

5362 Daň z příjmů právnických osob za obec, DPH

100 001,76

150 000,00

6402

5364 Vratka dotace – ZŠ šablony

3 934,00

0,00

52 413,00

75 000,00

0,00

6 531 190,00

239 694,00

237 000,00

21 537 996,93

28 845 850,00

6409

Ost.neinv.dotace-SOH, SOMH, SMS

6409

5901 Rezervy

3113

5331 Věcná a mz.režie od ob.Závada,Vřesina, přísp na strav.
CELKEM VÝDAJE

Stránka | 9

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 267

Březen 2015

Financování
8115 Zůstatek roku 2013
8124

Dlouhodobý úvěr 5 mil. - splátky

8901

DPH –přenesená daňová povinnost
CELKEM FINANCOVÁNÍ

Konečný zůstatek k 31. 12. 2014 …7 546 049,67 Kč

-

-

2 568 822,86

2 568 800,00

- 1 000 000,00

-1 000 000,00

1 893,57

-185 000,00

1 570 716,43

1 383 800,00

Základní běžný účet
Podúčet – Popelnice
ČNB

804 087,42 Kč
58 678,00 Kč
6 683 284,25 Kč

Inventarizace obecního majetku za rok 2014
1.

3.

4.

Výsledky inventarizace 2014 A K T I V A
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
Jiné pohledávky z hl. čin. - poplatek ze psů

SÚ

Pohledávky za vybr. ústř.vlád.instit. (ÚP - VPP, dopl.dotace volby)
náklady příštních období - pojištění majetku , předplatné 2015

346
381

19 707,00
108 699,22

Dohadné účty aktivní – EKO-KOM, Báňský úřad, energie od nájemců

388

129 680,00

Ostatní krátkodobé pohledávky - nevyčerp.dotace, přísp. na sběr.místo

377

2 768,00

Krátkodobý finanční majetek
Základní běžný účet

231

7 546 049,67
7 546 049,67

018
019
031
032
021
022
028
029
042
112
132
311
314
315

Stav k 31.12.14 v Kč
216 537 969,76
283 923,60
1 182 473,50
10 645 977,65
63 033,00
190 039 561,19
5 736 193,41
4 373 863,58
838 653,00
3 374 290,83
261 260,12
205 353,12
55 907,00
735 933,22
128 299,00
346 130,00
650,00

Výsledky inventarizace 2014 P A S I V A
5.
6.

Dlouhodobé závazky
dlouhodobé úvěry
Krátkodobé závazky
Dodavatelé - neuhrazené faktury r. 2014
Krátkodobé přijaté zálohy - elektřina, plyn od nájemců
mzdy - zaměstnanci - předpis mezd za 12/2014

321
324

4 000 000,00
4 000 000,00
1 013 618,43
112 896,64
17 080,00

331

192 745,00

451
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sociální pojištění za 12/2014
zdravotní pojištění
důchodové spoření
Daň ze mzdy - zálohová, srážková za 12/2014
Daň z přidané hodnoty
Krátkodobé přij.zálohy na transféry - dotace volby do EP
Výnosy příštích období - daň z příjmů PO za obec za r. 2014
Dohadné účty pasívní - posk.zál. Obci Bolatice za odebr.vodu, dohad plyn,elektřina
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336
337
338
342
343
374
384
389

64 422,00
29 406,00
1 000,00
22 314,00
39 273,79
5 466,50
189 430,00
339 584,50

902
903
964
966

1 380 456,21
6 217 762,62
282 888,00
2 811,00

Výsledky inventarizace 2014 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
Dl.podm.záv.z důvodu užív.ciz.maj. -smlouva o výp. SOH inform.tabule

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.
Zápis do 1. třídy
5. února proběhl v naší ZŠ zápis žáků do 1. třídy. K zápisu bylo přihlášeno celkem 34 dětí. Přijato
bylo celkem 32 dětí. Paní učitelky I. stupně si pro budoucí žáčky připravily několik zábavných
úkolů. Cílem zápisu je motivovat dítě pro školní docházku, představit školu jako bezpečné a
příjemné prostředí, kterého není třeba se obávat, seznámit děti s pedagogy. V rámci neformálních
aktivit ( např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností
dítěte) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Při
zápisu spolupracujeme také s mateřskou školou. Předškolní vzdělávání je pro nástup do 1. třídy tím
nejdůležitějším obdobím. Je také velice důležitá důslednost a přístup rodičů a hlavně jejich
vytrvalost během celé školní docházky. Hlavním úkolem rodičů je dítě hlavně vychovávat, hlavním
úkolem školy je žáky vzdělávat. Pedagogům velice pomůže v jejich práci, když přijdou do školy
děti, které jsou zvyklé dodržovat základní návyky a zásady slušného chování. Rodiče se mohli
seznámit s orientačním návodem, tkzv. „desaterem pro rodiče“, kde je podrobněji popsáno, co by
dítě nastupující do školy mělo zvládnout.
Musíme všechny děti moc pochválit, neboť byly výborně připraveny a za to patří dík nejen rodičům,
ale také všem pedagogům v mateřské škole.
Zákonní zástupci mají ještě možnost zvážit odklad dítěte, a to do 31. 5. V případě odkladu je
důležité podat u ředitelky školy Žádost o odklad a následně doložit vyjádření PPP a pediatra.
Konečný počet dětí v budoucí 1. třídě bude přesný až po tomto datu.
Gabriela Prchalová, Mgr.
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Aktivity žáků v únoru
Únor byl pro nejlepší žáky školy ve znamení soutěží a předmětových olympiád. Za naši školu se
zúčastnil Závodu škol MS kraje ve snowbordovém lyžování v Mezivodí Jiří Pašek (9. třída),
vybojoval krásné 4. místo. Ve výtvarné soutěži „Mandala dětem“ získala výborné 1. místo
Leontýna Holečková (6. třída). 3 žáci naší školy se zúčastnili olympiády v anglickém a českém
jazyce, a to Adriana Matýsková (9. třída), Karolína Juhová (9. třída) a Jan Szturz (7. třída). V silné
konkurenci ostatních ZŠ a gymnázií statečně obhájili svá umístění v těchto náročných jazykových
soutěžích. Žáci I. stupně se zúčastnili okrskového kola recitační soutěže v Hlučíně. Výborné
umístění získal tým dětí z družiny, a to 1. místo ve výtvarné soutěži družin. Kromě soutěží
navštívili žáci I. stupně divadelní představení v ostravském loutkovém divadle, se stále větším
zájmem proběhlo tradiční Valentýnské lyžování na Vaňkově kopci, děti 1. třídy navštívily
předškoláky v mateřské škole, proběhla preventivní beseda pro žáky 2. a 6. třídy – Hasík. Všem
žákům blahopřeji k umístění a účasti v soutěžích a pedagogům moc děkuji za přípravu a organizaci.
Gabriela Prchalová, Mgr.

Výtvarná soutěž Mandala dětem
Žáci základní školy se v prvním pololetí tohoto školního roku zapojili do výtvarné soutěže
„Mandala dětem“ a s velkou radostí bych Vás chtěla seznámit s výsledkem soutěže: mezi 50
vybranými mandalami je také obrázek naší žačky Leontýny Holečkové ze 6. třídy!
Ve čtvrtém ročníku projektu Mandala dětem se sešlo 937 mandal.
Z 53 vybraných mandal se vytvoří putovní výstava a také kalendář pro rok
2016. 50 nejhezčích mandal vybírala široká veřejnost pomocí on-line
hlasování a další 3 mandaly pak vybrala odborná porota. Všechny vítězné
mandaly si můžete prohlédnout v galerii na www.mandaladetem.cz.
Putovní výstava mandal bude ukončena prodejní výstavou a výnos z
prodeje bude věnován na konkrétní předem domluvené programy Občanského sdružení Janus
věnujícímu se dětem, mládeži a mladým dospělým, kteří vyrůstali, nebo stále vyrůstají v náhradní
péči.
Organizátoři projektu tvrdí, že Mandala dětem není jen soutěž, ale že jde hlavně o zábavu při tvoření
mandal a radost ze zapojení do benefičního projektu - s tím souhlasím, děti se zapojily do tvorby
mandal s chutí a tvořily s radostí 
Výherkyni ještě jednou gratulujeme a jsme hrdí, že její mandala bude naši školu reprezentovat na
putovní výstavě!
Mgr. Lucie Komárková
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Pololetní výšlap na Praděd
Letos proběhl již druhý ročník pololetního
výšlapu 4. a 5. třídy. Tentokrát jsme se vydali
na výlet na Praděd. I přes nepřízeň počasí, kdy
chvílemi sněžilo a foukalo, jsme zdolali vrchol
nejvyšší hory Jeseníků. V Pradědově restauraci
jsme nabrali síly a v husté mlze jsme hledali
cestu zpět na Ovčárnu, kde nás čekal autobus.

Zmrzlí, ale spokojení jsme usedli do autobusu a
s úsměvem na rtech vzpomínali na náročný, ale přesto
super zážitek.
Mgr. Irena Václavková, Mgr. Bc. Michaela Strýčková

Valentýnské lyžování 2015 na Vaňkově kopci
V pátek 20. 2. 2015 jsme se již
tradičně vydali na celodenní
lyžování na Vaňkův kopec.
Počasí nám od počátku přálo,
svítilo sluníčko a na kopci
nebylo ani živáčka, patřil prostě
jen nám. V nezvykle vysokém
počtu, a to 34 lyžařů z 5., 6., 7.,
8. a 9. třídy, jsme si užívali
naprosto luxusního počasí,
srandy a pohody bez učení.
Někteří zlepšovali své lyžařské
dovednosti, jiní již jen pilovali
své téměř dokonalé lyžařské či
snowboardové umění.
Všem malým i velkým lyžařům
Vaňkův
kopec
vřele
doporučujeme!
Mgr. Irena Václavková, Mgr. Bc. Michaela Strýčková
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Školní družina
Jako loňský rok, tak i letos jsme jeli
s dětmi na pololetní vysvědčení do
městské knihovny Hlučín. Starší děti si
zopakovaly a prvňáčci naučili, jak se ke
knihám chovat, jak si vybrat správnou
knihu pro sebe, jak se správně orientovat
v knihovně, jak správně knihy zařazovat
do knihovniček a jak používat
vyhledávač v knihovně. Pak si děti
knihovnu prohlédly a vše si vyzkoušely
s paní knihovnicí. Děti byly šikovné, vše
se snažily správně udělat. A od paní
knihovnice jsme dostali velkou pochvalu
za vzorné chování. Už se těšíme, až tuto
knihovnu navštívíme i příští rok.

Letošní svátek zamilovaných vyšel na jarní
prázdniny, ale to nám nezabránilo upéct valentýnský
dort později. S dětmi jsme se naučili šlehat těsto a
krém, péct a zdobit marcipánem. Dort se nám podařil,
byl krásně barevný a dětem při hostině chutnal, takže
nám nezůstal ani drobeček.

V posledním týdnu měsíce února jsme měli s místní knihovnou
tvoření v Obecním domě. Vyráběli jsme vajíčka na Velikonoce a
trička, které si děti potiskly a vyzdobily dle své fantazie. Tyto
trička a materiál na barvení byl zakoupen z výdělku, který jsme
utržili při prodeji perníčků z perníkové chaloupky.
Děkuji moc za spolupráci Marii Mikové a také panu starostovi
Mgr. Pavlovi Dominikovi, který nám toto tvoření v prostorách
Obecního domu umožnil.
Karin Herudková - vychovatelka ŠD
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Knihovna
Statistika čtenářů od 1.1.2014 do 31.12.2014
Celkový počet čtenářů registrovaných ve sledovaném období: 159
Z toho registrovaní uživatelé do 15 let: 79, nad 15 let 80 čtenářů
Počet knih k 31. 12. 2014 - 3 343, z toho krásná literatura 2 813, naučná literatura 530
Počet exemplářů docházejících periodik: 12
Např. Květy, Dům a zahrada, Pěkné bydlení, Praktik, Historie, Země světa, Hlučínsko, IN, ABC,
Kačer Donald, Sluníčko, tvořivý Amos,
Počet vypůjček k 31. 12. 2014 – 3 853 knih
Mezi nejvíce půjčované knihy pro dospělé patřily: Jo Nesbo, L. Kepler, V. Vondruška, D. BrownInferno, R. Galbraith - Volání kukačky, J. Patterson, J. Jonasson - Stoletý stařík, Táňa KeleováVasilková, K. Gillerová, T. Kubátová, James - Padesát odstínů.., S. Monyová, V. Javořická, A.
Malchárková
Pro děti a mládež mezi nejoblíbenějšími byly: Hraničářův učeň, Deníky malého poseroutky, Velkej
frajer Nate, Deník mimoňky, Hvězdy nám nepřály, Příběhy skřítka medovníčka, Dědečku vyprávěj,
Krysáci, Dinosauři.
Marie Miková

Konzulární dny v Kravařích ve dnech, 21. a 22. dubna 2015
Německé velvyslanectví v Praze oznamuje, že ve dnech úterý a středa, 21. a 22. dubna se uskuteční
v Kravařích konzulární dny.
Dva zkušení konzulární úředníci jsou Vám ve dnech úterý 21. dubna od 8:30 – 17:30 hodin a
středa 22. dubna od 8:30 – 11:00 hodin v místnostech Buly Aréna Kravaře, Kostelní 360/28
Kravaře–Kouty k dispozici.
Termíny lze sjednávat v souvislosti se všemi konzulárními záležitostmi, zejména poskytne
velvyslanectví příležitost zažádat o cestovní pasy, předběžné cestovní pasy, dětské cestovní pasy a
žádosti o vystavení německého rodného listu. Veškeré dokumenty Vám budou po vystavení z Prahy
zaslány.
Poplatky za žádané dokumenty v konzulárních dnech jsou následující:
cestovní pas pro žadatele do 24 let: 1.900 CZK
cestovní pas pro žadatele od 24 let: 2.500 CZK
dětský cestovní pas do 12 let: 1.000 CZK
žádost o vystavení německého rodného listu: 700 CZK
(částky se mohou v závislosti kurzu české koruny mírně lišit)
Prosím navštivte webové stránky velvyslanectví – www.prag.diplo.de – pro informace, které
doklady pro příslušné žádosti je nutno přinést s sebou.
Ke sjednání termínu se prosím obraťte na následující tel. číslo: 602 502 478 (pan Josef Melecký).
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Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
V sobotu 28. února 2015 se na hřišti v Casině konala výroční valná hromada SK Bohuslavice. V
průběhu jednání přítomní, jichž bylo asi 60, vyslechli zprávu o činnosti klubu, kterou přednesl
předseda pan Vilém Kocián. Tomáš Liška informoval o hospodaření v roce 2015. Potom přednesli
svoje příspěvky trenéři jednotlivých družstev. Přítomní členové byli seznámeni s plány činnosti na
letošní rok. Prvním úkolem je oprava plotu na severní straně areálu, na který již máme zakoupen
materiál z loňského roku. Oprava plotu na straně k Velkému dvoru bude realizována dle finančních
a organizačních možností klubu. Ve spolupráci s hasiči chceme vybudovat zpevněnou plochu na
trénink hasičských družstev a parkování aut v areálu.
Na valné hromadě byl zvolen výkonný výbor na období 2015 – 2017 ve složení: Dalibor Blokša, Ivo
Dominik, Pavel Dominik, František Fiurášek, Vilém Kocián, René Kocur, Martin Kučera, Tomáš
Liška, Vít Liška, Martin Macej, Alois Vavřínek, Marek Vitásek a Vlastimil Vitásek.
V lednu a únoru začala příprava družstev na novou sezonu. Žáci se zúčastnili halového turnaje v
Bolaticích, kde obsadili 7. místo. Muži absolvovali fyzicky náročné čtyřdenní soustředění v areálu
Bílá Holubice v Mokřinkách. Kádr na jarní část sezóny by neměl doznat větších změn. Jedná se o
odchodu Jana Janoše na hostování do Dolního Benešova. Jarní část sezóny bude zahájena v sobotu
28. března 2015. Zveme všechny příznivce fotbalu na utkání našich družstev ve druhé polovině
soutěže.
Přehled čerpání dotace obce Bohuslavice poskytnuté SK Bohuslavice na rok 2014
Celková dotace

320.000,--

Čerpání dotace
Spotřeba materiálu sportovního – fotbalové branky

29.435,--

Spotřeba materiálu na údržbu – stavební materiál

73.416,--

Spotřeba materiálu na údržbu – lajnování, drobné opravy

1.956,--

Spotřeba materiálu – provozní materiál - hnojivo

17.416,--

Opravy a údržba nemovitého majetku – např. úklid poměrná část, lajnování

10.129,--

Spotřeba PHM

24.871,--

Spotřeba elektrické energie, plynu, vody – poměrná část

35.735,--

Cestovní náhrady – doprava žáků a dorostenců

19.890,--

Ostatní služby – nájmy - tělocvičny, hřiště s umělým povrchem

9.479,--

Ostatní služby – doprava autobusy na utkání

37.857,--

Ostatní služby – provozní

21.516,--

Odměny trenérů (žáci, dorost)

37.600,--

Celkem čerpáno

320.000,--

Celkové příjmy SK Bohuslavice činily

685 483,-Kč
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Soustředění SK Bohuslavic na Mokřinách 19. 2. až 22. 2. 2015
Rok se s rokem sešel a je tu zase pro všechny hráče oblíbená zimní příprava, která byla letos
rozšířena o kondiční soustředění v termínu od 19. 2. - 22. 2. 2015 v rodinném rekreačním
středisku Bílá Holubice, které se nachází v obci Moravice – Mokřinky nedaleko města Vítkov v
překrásném prostředí přírodního parku Moravice v Oderských vrších v blízkosti Jánských Koupelí
a Kružberské přehrady. Soustředění na Bílé Holubici bylo obnoveno po dlouhých 5 letech.
Soustředění se nakonec účastnilo 24 hráčů „A“ a „B“
doufejme budou za pár let platným článkem „A“ mužstva.

mužstva a také hráčů dorostů, kteří

Počasí nám během soustředění přálo, tak jsme se s třífázovým denním tréninkovým programem
nakonec úspěšně poprali, kdy jsme v pátek naběhali 22 km, v sobotu 14 km a v neděli ráno 4 km a
odpoledne jsme soustředění zakončili vítězným zápasem s dorostem Kravař v poměru 4:1, kde jsme
zapojili do zápasu neuvěřitelných 22 unavených hráčů. Ti co nemohli nebo nechtěli si udělat na pár
dní volno od rodiny a pracovního vytížení, určitě přišli o hodně.
Soustředění není jen o běhání, posilování a nabírání tak potřebné kondice pro jarní a také pro
podzimní část soutěže, ale hlavně o stmelení kolektivu, protože dva a více vždy dokážou mnohem
více než jednotlivec. Když táhnou všichni za jeden konec, úspěch se většinou dostaví sám. Doufám,
že nabraná kondice a tréninkové nadšení vydrží i v průběhu jarní sezony a úspěšně zvládneme
všechny mužstva zbytek jarní sezony, který určitě nebude lehký.
Chtěli bychom závěrem hlavně poděkovat hráčům jménem trenérů za přístup k tréninkovým
jednotkám a hlavně za přispění finanční hotovosti na soustředění SK Bohuslavice. Zvlášť bych chtěl
poděkovat majiteli Bílé Holubice p. Petru Urbanskému za lidský přístup, opravdu jsme se cítili
chvílemi jako doma. Sportu zdar a fotbalu zvláště.
Trenéři Leo Moch a Daniel Buhla
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Řádky z badmintonu – ABK Bohuslavice
Bohuslavický badminton open 2015 – (dále jen „BBO“)

Amatérští badmintonisté z Bohuslavic uspořádali 31. 1. 2015 v místní tělocvičně již 4. ročník BBO
čtyřher v badmintonu. Turnaje se zúčastnilo 18 mužů a také poprvé 2 ženy z Háje ve Slezsku. Jako
každý rok bylo náhodným losováním vybráno 9 dvojic mužů. Tyto dvojice byly následně dalším
losem rozmístěny do 2 skupin. Co čert nechtěl, do skupiny A byli nakonec nalosováni asi ti nejlepší,
nebo abych neukřivdil, ti co měli větší štěstí a bojovnější srdíčko, protože účastníci A skupiny
nakonec ovládli první čtyři místa turnaje. Turnaj je každým rokem s hráčského hlediska lepší a
lepší, už to není jen amatérský badminton. Začíná být v oblibě a hlásí se čím dál tím více nových
účastníku. Celého sobotního odpoledne probíhaly tuhé boje s krásnými výměnami na obou stranách.
Celkově vše nejlépe zvládla i se štěstím podceňovaná dvojice Robert Mokrý a Daniel Buhla, kteří
porazili ve finálovém klání favority turnaje a hlavně pořád druhého Martina Breuera a po finálovém
klání i trochu nervózního Radka Dihla (zlostí zlomil nakonec raketu). Třetí místo ovládli Miloš
Kušnír s Matějem Benkem, kteří porazili bramborové duo Lukáš Kušnír a Tomáš Kozlovský.
Všichni účastníci turnaje si odnesli bohaté zkušenosti a hlavně každý nějakou malou hodnotnou
cenu. Za ceny do turnaje mnohokrát děkujeme všem sponzorům. Již nyní se znovu těšíme na další
ročník. S pozdravem Amatérští badmintonisté z Bohuslavic. Za ABK Bohuslavice Daniel Buhla
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci březnu 2015
Sněhotová Marta
Dedková Josefa
Ing. Gruň Tomáš

Nevřelová Marie
Kocurová Anna
Stoczková Marie

Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
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.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. 267 březen 2015 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. března 2015.
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