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Vážení a milí spoluobčané.
Nechce se mi ani věřit, že je zde opět závěr roku. Prosinec je nekompromisně tady a rozsvícené svíčky na adventním
věnci i rozzářený vánoční stromeček na našem náměstí to jen potvrzují. Velice mne potěšilo, že právě tento adventní
čas nám dopřál plno společných setkání, ať už to bylo při „Mikulášském rozsvícení vánočního stromu“, či při dvou
adventních koncertech v kostele Sv. Jiljí, anebo také při výstavě betlémů v TURISTCENTRU, a rovněž tak i na vánočních
trzích pořádaných naší základní školou.
Moje poděkování proto patří především Vám všem, kteří jste si našli chvíli času a přišli tak podpořit snahu několika
nadšených lidí, organizátorů jednotlivých akcí. Právě bez Vás by žádná tato akce neměla smysl a neměla by ani tu
správnou atmosféru. Osobně si moc vážím práce všech, kteří nejenom v tento čas, ale i v průběhu celého roku nezištně
pracovali pro Vás, občany Dvorců. Proto děkuji členům zastupitelstva obce, jednotlivým výborům i komisím, jednotce
sboru dobrovolných hasičů obce, sportovcům a všem členům dalších občanských sdružení i spolků působících v naší
obci. Jelikož nechci zapomenout na nikoho, děkuji alespoň takto celé řadě sponzorů, firem či podnikatelů, i jednotlivým
občanům, bez kterých bychom žádnou takovouto společenskou a veřejnou akci neuspořádali. Skutečně z celého srdce
Vám všem děkuji a moc se těším na další spolupráci.
Dovolte mi napsat alespoň jedno přání: „Přeji si, abyste letošní Vánoce prožili krásně a šťastně v kruhu svých
nejbližších, pod stromečkem ať najdete jen ty nejbáječnější dárky a především ten pomyslný ranec zdraví, lásky a
štěstí“.
Naši Ježíškovu poštu letos navštívilo 68 dětí, které andílkovi předaly svá přání, a tyto děti už určitě obdržely domů
dopis s ujištěním, že na ně Ježíšek skutečně myslí a pod rozzářeným stromečkem jim ta jejich přání, byť třeba jen
částečně, splní. Proto teď přeji i těm zbývajícím dětem, aby na ně Ježíšek nezapomněl a svými dárky je maximálně
potěšil.
Prožijte tedy všichni vánoční svátky i závěr tohoto roku v rodinné pohodě, zapomeňte alespoň na chvíli na ten
neustálý životní shon a načerpejte tak dostatek sil a optimismu do toho nadcházejícího roku 2014. Buďte šťastní a
mějte se krásně.
Jan Božovský, starosta
Poděkování starosty obce a Transfúzní služby v Bruntále našim občanům za bezpříspěvkové darování krve
a krevní plazmy
Vážení spoluobčané,
letos jsem měl opět to štěstí konferovat velice významnou společenskou akci, při které se každoročně předávají
vyznamenání Českého červeného kříže za bezpříspěvkové dárcovství krve a krevní plazmy. S dárci krve jsme se sešli
dne 22. listopadu 2013 již tradičně v sále bruntálského zámku, a velice mne potěšilo, že i letos jsem se zde mohl setkat
také s občany naší obce. Chci Vám, vážení dárci krve, alespoň touto formou vyjádřit svoji obrovskou úctu, poděkovat
Vám za Váš vzácný dar, a samozřejmě Vám popřát pevné zdraví do dalších let.
Předávám také poděkování, které jsem obdržel od Transfúzní služby v Bruntále:
Darovaná krev a krevní plazma zachraňují denně zdraví i životy obyvatel okolo nás, a to během operací, při závažných
úrazech či onemocněních. „Ráda bych proto za tento lidsky solidární přístup poděkovala všem dárcům z Vaší obce. Velice
si jejich snahy pomoci lidem v krizových situacích vážíme,“ děkuje vedoucí sestra Transfúzní služby v Bruntále Romana
Hnilicová s tím, že mezi výjimečné dárce z Dvorců patří:



Michal Andreovský a Vladimír Přikryl - držitelé bronzové plakety profesora MUDr. Jana Janského za 10
bezpříspěvkových odběrů,
Ilona Kopřivová a Miluše Máchová - držitelky zlaté plakety profesora MUDr. Jana Janského za 40
bezpříspěvkových odběrů.

Dárci krve a plazmy se mohou stát lidé ve věku od 18 do 60 let. Pro darování krve musí být zdraví. Zda je dárce
způsobilý k odběru, posoudí individuálně odborný zdravotnický pracovník přímo na odběrovém středisku.
Každý dárce krve a plazmy na Transfúzní službě v Bruntále má nárok na celou řadu výhod. Kromě studijního a
pracovního volna s náhradou mzdy dárce získá proplacené jízdné, lékařské vyšetření, vitamíny od své zdravotní
pojišťovny, občerstvení či odpočet ze základu daně z příjmu, a to za každý odběr 2000 Kč.
Zájemci se mohou objednávat telefonicky na čísle 724 612 667, 554 700 660 nebo emailem na adrese
evidence.bruntal@tsl.agel.cz. Další informace k darování naleznete na webu Transfúzní služby na adrese
www.transfuznisluzba.agel.cz a facebooku www.facebook.com/transfuznisluzba.
Jan Božovský, starosta

Výpis důležitých usnesení přijatých na 21. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaném dne 12. 12. 2013
Zastupitelstvo obce Dvorce schválilo:
 rozbor hospodaření obce Dvorce za období leden až říjen 2013 podle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
FIN 2-12 M, dosažené příjmy po konsolidaci 24.208.305,37 Kč, což je 83,44 % rozpočtu po změnách, a čerpané
výdaje po konsolidaci 18.894.684,39 Kč, což je 58,97 % rozpočtu po změnách. Stav na běžných účtech ke konci
vykazovaného období činil 12.032.927,88 Kč,
 změnu účelu použití finančního příspěvku poskytnutého z rozpočtu obce Dvorce v roce 2013 občanskému
sdružení Sbor dobrovolných hasičů Dvorce dle předložené žádosti,
 změnu účelu použití finančního příspěvku poskytnutého z rozpočtu obce Dvorce v roce 2013 občanskému
sdružení TJ Spartak Dvorce dle předložené žádosti,
 poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 5000,- Kč z rozpočtu obce Dvorce v roce 2014 občanskému
sdružení Klub leteckých modelářů „PERUŤ“ Dvorce na výdaje uvedené v bodu 3 předložené žádosti,
 poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 275.000,- Kč z rozpočtu obce Dvorce v roce 2014 občanskému
sdružení TJ Spartak Dvorce na výdaje uvedené v příloze předložené žádosti,
 poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 10.100,- Kč z rozpočtu obce Dvorce v roce 2014 občanskému
sdružení Sbor dobrovolných hasičů Dvorce na zabezpečení okrskové soutěže – poháry, občerstvení pro
soutěžící (cca 55 osob), diplomy a dárkový koš pro mladé hasiče,
 poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 15.000,- Kč z rozpočtu obce Dvorce v roce 2014 občanskému
sdružení Sbor dobrovolných hasičů Dvorce na pořízení požární nádrže pro požární sport a vozíku pro PS12 pro
mladé hasiče,
 poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu obce Dvorce v roce 2014 občanskému
sdružení Sbor dobrovolných hasičů Dvorce na výdaje spojené s oslavou 140. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Dvorce, a to konkrétně na výdaje na pozvánky, občerstvení, hudbu k taneční veselici a
vyznamenání pro členy,
 poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu obce Dvorce v roce 2014 občanskému
sdružení MOTO KLUB DVORCE na výdaje spojené s úpravou závodní tratě a zemními pracemi – urovnání
terénu strojově (zazimování tratě),
 poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 13.000,- Kč z rozpočtu obce Dvorce v roce 2014 občanskému
sdružení MOTO KLUB DVORCE na výdaje spojené s dobudováním přístřešku a sociálního zařízení na závodišti
a nákupem stanu, stolů a lavic,
 schodkový rozpočet obce Dvorce na rok 2014 v paragrafovém znění takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
28.398 tis. Kč
financování ve výši
6.690 tis. Kč
celkové zdroje ve výši
35.088 tis. Kč
běžné výdaje ve výši
25.788 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši
9.300 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
35.088 tis. Kč
 rozpočet sociálního fondu zaměstnanců Obce Dvorce na rok 2014 dle předloženého návrhu,
 zařazení akcí k přípravě a realizaci v roce 2014:
o revitalizace bytových domů Palackého 30, Nemocniční 5 a 6,
o oprava fasády bytových domů na Náměstí 383-385,
o výměna oken na „Domu služeb“,
o dětské hřiště (výměna nevyhovujících herních prvků),
 soupis prací pěstební činnosti včetně ocenění a smluvní cenu dříví dle druhu těžby v roce 2014 v obecních
lesích podle předloženého projektu,
 uzavření dodatku číslo 04/2013 ke Smlouvě o dílo číslo 09/2010 ze dne 4. 12. 2009 o nakládání s odpady,
který uzavírají Obec Dvorce jako objednatel, a TS Bruntál, s. r. o. jako zhotovitel,
 vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 2020 zahrada o celkové výměře 401 m 2 a části pozemku parc. č.
2096/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 476 m2, vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu, na ulici Partyzánská
u čísla popisného 145,
 podle vyhlášeného záměru, geometrického plánu číslo 545-5/2013 ze dne 3. 11. 2013 a znaleckého posudku č.
89/4552/2013 ze dne 2. 12. 2013 prodej majetku obce Dvorce manželům D., a to prodej části pozemku p. č.
2785/3 díl „a“ o celkové výměře 30 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu za výslednou zjištěnou cenu 720,- Kč. Kupující
dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí,
 podle vyhlášeného záměru, geometrického plánu číslo 545-5/2013 ze dne 3. 11. 2013 a znaleckého posudku č.
89/4552/2013 ze dne 2. 12. 2013 prodej majetku obce Dvorce panu D., a to prodej části pozemku p. č. 2785/3
díl „2x k“ o celkové výměře 123 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu za výslednou zjištěnou cenu 7.380,- Kč. Kupující
dále uhradí poměrnou část za vyhotovení geometrického plánu ve výši 1775,- Kč, poměrnou část ve výši 1100,Kč za vyhotovení znaleckého posudku a daň z převodu nemovitostí,
 koupi nemovitostí z majetku pana D. podle geometrického plánu číslo 545-5/2013 ze dne 3. 11. 2013 a
znaleckého posudku č. 89/4552/2013 ze dne 2. 12. 2013, a to koupi části pozemku p. č. st. 187 díl „c“ o výměře
28 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu za výslednou zjištěnou cenu 910,- Kč a části pozemku parc. č. 78 díl „b“ o
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celkové výměře 22 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu za výslednou zjištěnou cenu 710,- Kč. Kupující dále uhradí
poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí,
uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 7012009-09 uzavřené dne 21. 1. 2009, který
uzavírají ARRIVA MORAVA a. s. jako dopravce a Obec Dvorce jako objednatel.

Zastupitelstvo obce Dvorce vydalo:
 na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(pozn. Sazba místního poplatku „za odpady“ pro rok 2014 se nemění, tzn., že i nadále bude činit 500,- Kč za
poplatníka a rok; poplatek je splatný do 30. 9. 2014)
Zastupitelstvo obce Dvorce vzalo na vědomí:
 rozpočtové opatření č. 2/2013 v rozsahu předložené a projednané důvodové zprávy,
 finanční plán střediska obecních vodovodů a kanalizací pro rok 2014, který předložil Ing. Miroslav Balaj,
správce obecních VaK,
 výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál“ za
školní rok 2012/2013,
 přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 určené na výdaje na
zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Dvorce v celkové výši 169.000,- Kč, a
smlouvu o poskytnutí této dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, kterou uzavírají Moravskoslezský kraj
jako poskytovatel a Obec Dvorce jako příjemce,
 smlouvu č. 12121233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí uzavřenou dne 19. 11. 2013 mezi Státním fondem životního prostředí České
republiky a Obcí Dvorce jako příjemcem podpory na spolufinancování akce „Zateplení objektu Mateřské školy
v obci Dvorce“ včetně rozhodnutí č. j. 115D222002538/2 o poskytnutí dotace na tuto akci ze dne 6. 11. 2013,
 smlouvu č. 12121563 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí uzavřenou dne 19. 11. 2013 mezi Státním fondem životního prostředí České
republiky a Obcí Dvorce jako příjemcem podpory na spolufinancování akce „Úspora energie na budově
Obecního úřadu v obci Dvorce“ včetně rozhodnutí č. j. 115D222002342/2 o poskytnutí dotace na tuto akci ze
dne 11. 11. 2013.
(Výpis všech usnesení přijatých na 21. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce je zveřejněn na internetových stránkách obce
Dvorce www.obecdvorce.cz, a dále je možno do něho nahlédnout na obecním úřadě v kanceláři č. 2)

NAROZENÍ
Vítáme do naší obce narozenou Simonu Kroščenovou
a přejeme ji radostné a spokojené dětství.

JUBILANTI
Životní jubileum v měsíci lednu 2014 oslaví
pan Zdenek Brettschneider, pan Jaroslav Rupeš,
paní Olga Zonová a paní Anna Vavrušová.
Jubilantům přejeme do dalších let hodně štěstí a pevné zdraví.
ÚMRTÍ
Naši obec navždy opustily
paní Marie Hiczová a paní Zdenka Muchová.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
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PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU V ZÁVĚRU ROKU 2013
Vážení občané, z důvodu čerpání řádných dovolených jednotlivých pracovníků obecního úřadu bude jeho provoz v době
od 23. 12. – 31. 12. 2013 omezen:
23. – 27. 12. 2013 bude obecní úřad uzavřen
30. 12. 2013 bude omezený provoz – v provozu bude podatelna, výběr poplatků
31. 12. 2013 bude obecní úřad uzavřen.
V PŘÍPADĚ, ŽE POTŘEBUJETE ŘEŠIT NEODKLADNÉ ZÁLEŽITOSTI, TAK VOLEJTE PROSÍM 724 078 608.
Omlouváme se Vám za případné komplikace a doufáme, že tím zásadně nenarušíme Vaše potřeby.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a vše dobré v roce 2014.
Jan Božovský, starosta a kolektiv pracovníků obecního úřadu.

ORDINAČNÍ DOBA U LÉKAŘE
Zdravotní středisko oznamuje, že v době od 23. 12. 2013 – 03. 01. 2014 bude mít dětská ordinace ordinační dobu od
10 – 11 hod.
Praktický lékař nebude ordinovat v době od 20. – 27. 12. 2013 a 31. 12. 2013. Akutní případy ošetří MUDr. Bartoňová
v Moravském Berouně.

TCD – VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

22. prosinec 2013
23. prosinec 2013
24. prosinec 2013
25. prosinec 2013
26. prosinec 2013
27. prosinec 2013
28. prosinec 2013
29. prosinec 2013
30. prosinec 2013
31. prosinec 2013
1. leden 2014
2. leden 2014

bazén - sauna
13.00 - 19.00 hod.
zavřeno
zavřeno
15.00 - 21.00 hod.
15.00 - 21.00 hod.
15.00 - 21.00 hod.
13.00 - 21.00 hod.
13.00 - 19.00 hod.
zavřeno
13.00 - 19.00 hod.
15.00 - 21.00 hod.
15.00 - 21.00 hod.

restaurace
11.00 - 21.00 hod.
11.00 - 21.00 hod.
zavřeno
16.00 - 23.00 hod.
11.00 - 23.00 hod.
11.00 - 23.00 hod.
11.00 - 23.00 hod.
11.00 - 21.00 hod.
11.00 - 21.00 hod.
11.00 - 02.00 hod.
inventura
11.00 - 22.00 hod.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
1. - 14. ledna 2014 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu
budete mít možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich
domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou
uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na
podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární
pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu
děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR
Mgr. Olga Vlachová, asistentka Tříkrálové sbírky pro Dvorce
Bc. Petr Kučerka, ředitel Charity Odry
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat: Charita Odry, Hranická
162/36, 742 35 Odry tel.: 556 731 947, e-mail: odry@caritas.cz, web: http://odry.charita.cz
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