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ZÁJEZD PRO SENIORY NAŠÍ OBCE 13. 06. 2013
Slezská Harta – prohlídka elektrárny a věže
Leskovec nad Moravicí – vyhlídková plavba po přehradě
Bruntál - prohlídka zámku
Odjezd autobusu v 8 hodin z náměstí - návrat do 16 hod.
Přihlášky se přijímají od 03. 06. 2013 na matrice
OÚ Dvorce pouze do obsazení míst v autobuse!
Komise pro občanské a sociální záležitosti Obce Dvorce

INFORMACE STAROSTY
Na posledním zasedání zastupitelstva obce byla v rámci informací starosty otevřena otázka možné výstavby
nových větrných elektráren (dále jen VTE) v katastru naší obce. V našem okolí se dokončuje několik projektů na
novou výstavbu VTE. V Bílčicích je před dokončením změna územního plánu k umístění 9 VTE východně nad
Májůvkou. Moravský Beroun schválil možnou výstavbu 9 VTE severovýchodně nad Čabovou. Rovněž tak v
Křišťanovicích byl již v minulosti schválen projekt na výstavbu 6 VTE jihovýchodně od obce (na základě
rozhodnutí Zastupitelstva obce Křišťanovice však bude tento projekt pravděpodobně zastaven). Naše obec byla
v současné době oslovena firmou OSTWIND, která předložila záměr umístit v katastru obce další VTE. Jednalo by
se o dvě možné lokality. První je v blízkosti již nově postavených VTE na Červeném kopci v Rejcharticích, kde by
mohla stát ještě 1 VTE jižně za skládkou komunálního odpadu přímo na pozemku obce. Druhá lokalita by
navazovala na možnou výstavbu 9 VTE u Čabové, kdy na naší části katastru by mohlo stát dalších 5 VTE.
Zastupitelstvo obce již v minulých měsících diskutovalo o těchto návrzích. V podstatě by asi bylo možné podpořit
lokalitu Červený kopec s další jednou VTE. Možnost výstavby v druhé lokalitě za „Čabovákem“ se však odvíjí od
aktivit Moravského Berouna. Pokud by se postavilo 9 VTE v Čabové, pak by dalších 5 VTE na našem katastru již
podstatněji nenarušilo ráz krajiny. V opačném případě je to vše na vážném zhodnocení. Shodli jsme se však na
tom, že k této problematice připravíme anketu, která proběhne na našich webových stránkách a také formou
tištěných anketních lístků, abychom si udělali obrázek o názoru Vás, našich občanů. Očekávejte tedy v průběhu
června anketní lístek, nebo sledujte naše webové stránky. Děkuji Vám za aktivní přístup.
Jan Božovský, starosta

Výpis důležitých usnesení přijatých na 17. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaném dne 23. 5. 2013
Zastupitelstvo obce Dvorce
schválilo:


bez výhrad celoroční hospodaření obce Dvorce a závěrečný účet obce Dvorce za rok 2012 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dvorce za rok 2012,



účetní závěrku obce Dvorce sestavenou ke dni 31. 12. 2012,



rozbor hospodaření obce Dvorce za období leden až duben 2013 podle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu FIN 2-12 M, dosažené příjmy po konsolidaci 10.513.186,68 Kč, což je 38,80 % schváleného
rozpočtu, a čerpané výdaje po konsolidaci 9.342.295,85 Kč, což je 31,97 % schváleného rozpočtu. Stav na
běžných účtech ke konci vykazovaného období činil 10.640.098,16 Kč,



vypořádání výsledku hospodaření příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Dvorce,
okres Bruntál, příspěvková organizace“ za rok 2012 následovně:
zlepšený výsledek hospodaření ve výši 347.063,26 Kč bude převeden takto:
 částka ve výši 174.000,- Kč do fondu odměn na úhradu mezd,
 částka ve výši 173.063,26 Kč do rezervního fondu s tím, že Zastupitelstvo obce Dvorce tímto
podle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, dává příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby použila částku ve
výši 62.734,34 Kč ze svého rezervního fondu k posílení svého investičního fondu,



účetní závěrku příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál,
příspěvková organizace“ sestavenou ke dni 31. 12. 2012,



vypořádání výsledku hospodaření příspěvkové organizace „TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková
organizace“ za rok 2012 následovně:
- zlepšený výsledek hospodaření ve výši 88.235,41 Kč bude převeden do rezervního fondu s tím,
že Zastupitelstvo obce Dvorce tímto podle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dává příspěvkové organizaci
souhlas k tomu, aby použila částku ve výši 37.008,- Kč ze svého rezervního fondu k posílení
svého investičního fondu,

 účetní závěrku příspěvkové organizace „TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace“ sestavenou
ke dni 31. 12. 2012,


na základě žádosti příspěvkové organizace „TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace“ výdaje
této organizace na reprezentaci v roce 2013 v celkové výši 3000,- Kč a čerpání finančních prostředků z
rezervního fondu této organizace v roce 2013 v celkové výši 47.760,- Kč na úhradu nákladů spojených
s vytvořením směrnic BOZP, kurzem pro plavčíky „Záchranářské minimum“ a vybudováním nové
internetové sítě v knihovně,



rozbor hospodaření na obecních vodovodech, kanalizaci a čistírně odpadních vod za rok 2012
předložený správcem tohoto majetku firmou Ing. Miroslav Balaj – MIBAS, včetně vzájemného
vypořádání pohledávek a závazků z rozboru vyplývajících,



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
100.000,- Kč,



vyhlášení záměru na prodej pozemku parcelního čísla 195/1 ostatní plocha, manipulační plocha o
výměře 324 m2 na ulici Olomoucká u čísla popisného 299 v k. ú. Dvorce u Bruntálu,



vyhlášení záměru na prodej pozemku parcelního čísla 21/12 zahrada o výměře 62 m2 a prodej části
pozemku parcelního čísla 2776/1 ostatní plochy, ostatní komunikace o výměře cca 109 m 2 na ulici
Partyzánská u čísla popisného 321 v k. ú. Dvorce u Bruntálu,



architektonickou studii „DVORCE – revitalizace náměstí“ zpracovanou firmou COOP-ARCH František
Zajíček,



poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Dvorce v roce 2013 organizaci „Základní umělecká
škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace“, ve výši 50.000,- Kč jako příspěvek na náklady
související s provozem pobočky ZUŠ ve Dvorcích (tj. náklady na teplo, elektrickou energii, vodné, stočné
a učební pomůcky pro žáky).

zamítlo:


v souvislosti s přijetím usnesení Zastupitelstva obce Dvorce č. 344/2013 ze dne 23. 5. 2013 žádost
příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková
organizace“ o navýšení příspěvku na provoz této organizace v roce 2013 o částku ve výši 62.734,34 Kč
na odpisy majetku,



v souvislosti s přijetím usnesení Zastupitelstva obce Dvorce č. 348/2013 ze dne 23. 5. 2013 žádost
příspěvkové organizace „TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace“ o navýšení příspěvku na
provoz této organizace v roce 2013 o částku ve výši 37.008,- Kč na odpisy majetku,



žádost o odkoupení lesního pozemku parc. č. 1554/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu a případných dalších
souvisejících lesních pozemků v majetku obce Dvorce s tím, že Obec Dvorce nemá zájem tyto pozemky
prodat.

vzalo na vědomí:


zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres
Bruntál, příspěvková organizace“ za rok 2012,



zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace „TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková
organizace“ za rok 2012,



„Vyhodnocení provozování vodovodu a kanalizace ve Dvorcích“ zpracované panem Ing. Ludvíkem
Horáčkem v měsíci březnu 2013,



zprávu o vypořádání historického majetku obce Dvorce ke dni 31. 3. 2013 předloženou oddělením
majetku Obecního úřadu Dvorce,
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sdělení Občanského sdružení - Spolek paní a dívek, zastoupeného paní Annou Hebdovou, ze dne 13. 5.
2013, ve kterém toto sdružení konstatuje, že již netrvá na poskytnutí dalšího finančního příspěvku
z rozpočtu obce Dvorce, o který toto sdružení žádalo ve své žádosti ze dne 4. 12. 2012, a to s ohledem na
spolupořádání a financování kulturních akcí prostřednictvím kulturní komise obce Dvorce.

zvolilo do funkce přísedícího Okresního soudu v Bruntále paní Jiřinu Božovskou.
navrhlo pana Ing. Miroslava Balaje jako kandidáta do funkce přísedícího Okresního soudu v Bruntále.
(Výpis všech usnesení přijatých na 17. 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 narozené děti Erika Farkaše, Kristiána Nováka
a Milana Siváka. Dětem přejeme radostné a spokojené dětství.

JUBILANTI
Životní jubileum v měsíci červnu 2013 oslaví pan Jan Hůlek.
Jubilantovi přejeme do dalších let hodně štěstí a pevné zdraví.

ÚMRTÍ
Naši obec navždy opustili paní Dagmar Herodesová, paní Jarmila Müllerová
a pan Antonín Vlček. Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

PLACENÁ INZERCE
Bistro U Aničky nabízí rozvoz obědů domů. Informace na tel. čísle 773 288 089 nebo 603 724 025

POZVÁNKA NA VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC VE DNECH 6. – 8. ČERVNA 2013


tradiční veletrh poskytovatelů sociálních služeb "MEZI NÁMI"



prodejní přehlídka růží – "VYZNÁNÍ RŮŽÍM" a všeho, co s růžemi souvisí

NA SBĚRNÁ MÍSTA TO MÁME ČÍM DÁL BLÍŽ
Opakované průzkumy znovu a znovu potvrzují, jak důležitá je pro úspěšné fungování systému zpětného odběru
vysloužilých spotřebičů kvalitní a dostatečně hustá síť sběrných míst.
ELEKTROWIN ji ve spolupráci se svými partnery, především městy a obcemi, buduje už od roku 2005.
V současnosti tuto síť tvoří více než 11 000 míst zpětného odběru.
Její páteř představuje 1500 sběrných míst v 1100 městech a obcích. Je do ní zapojeno také 3800 obcí v rámci
mobilních svozů. S ELEKTROWINem spolupracuje více než 650 sborů dobrovolných hasičů v rámci projektu
Recyklujte s hasiči, 3000 škol v rámci projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět a 2300 provozoven
posledních prodejců. Síť doplňuje několik stovek neveřejných míst.
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Proč vyřazujeme spotřebiče?
Nejčastějším důvodem, proč se tuzemské domácnosti rozhodnou vyřadit starý spotřebič, je jeho porucha. Podle
zmiňovaných průzkumů se z tohoto důvodu ocitne ve zpětném odběru 100 % sušiček a 76 % kuchyňských
robotů nebo mixérů.
Dalšími důvody bývají zastaralý design a nedostatečná funkčnost. To však platí spíše o telekomunikačních
zařízeních a počítačové technice.
Důvodem pro to, rozloučit se se starým spotřebičem, je čím dál častěji i vysoká spotřeba elektrické energie. Ta
spotřebitele motivuje k vyřazení 19 % lednic a 15 % vysavačů.
Sběr usnadňují speciální prostředky
ELEKTROWIN na základě dlouholetých zkušeností s budováním systému zpětného odběru elektrozařízení
postupně vyvinul několik typů speciálních sběrných prostředků, jejichž úkolem je usnadnit odevzdání starých
spotřebičů, ochránit je před neodbornou a nelegální manipulací a učinit jejich cestu ke zpracovatelům co nejvíc
přímočarou.
Od roku 2010 tak bylo na sběrné dvory a další místa umístěno 600 WINTEJNERů, velkokapacitních
uzamykatelných kontejnerů. Jen za loňský rok se s jejich pomocí vysbíralo 4890 tun chlazení a 3046 tun malých a
velkých spotřebičů, které se ve WINTEJNERech pro usnadnění manipulace umisťují do prostor oddělených
přepážkou.
Obce bez sběrného dvora zase rády a často využívají Putující kontejner. Ten pomáhá zbavit se snadno a
ekologicky vysloužilého elektrozařízení už čtyři roky. Díky němu se tak podařilo zrecyklovat na 900 tun již
nepotřebných elektrozařízení, z nichž by mnohá nejspíš skončila v popelnici a zatížila tak obecní rozpočty na
likvidaci komunálního odpadu. Nejvíce napilno mívá Putující kontejner v době tradičního jarního a podzimního
úklidu.
Obec, která využívá Putující kontejner, navíc nejen ušetří za komunální odpad, ale ještě získá finanční odměnu. V
jaké výši, to závisí na počtu obyvatel a na výtěžnosti elektroodpadu v přepočtu vybraného množství na jednoho
obyvatele.
Vedle kontejnerů na sklo, papír nebo plasty se čím dál častěji objevují malé červené kontejnery na drobné
spotřebiče. Města a obce je pro větší pohodlí svých obyvatel pořizují rovněž ve spolupráci s ELEKTROWINem.
Právě malé spotřebiče až dosud nejčastěji končily ve „směsce“. Vážit kvůli nim cestu do nejbližšího sběrného
dvora se nechtělo každému, trpělivost čekat na mobilní svoz také neměli všichni, kdo jinak recyklují více méně
poctivě. Pouze 25 % z těchto malých spotřebičů se tak donedávna dostalo na místa k tomu určená.
I díky malým červeným kontejnerům, kterých už ELEKTROWIN instaloval na 300, se neustále zkracuje
vzdálenost, na jakou musejí ekologicky uvažující obyvatelé ČR dopravit spotřebič po skončení jeho životnosti.
Vůbec nejlépe jsou na tom v Pardubickém kraji, kde to mají z domova na nejbližší místo zpětného odběru jen
2880 metrů. To je o celých 1100 metrů blíž než celorepublikový průměr.
Loňskou novinkou pak je MINIWIN. Pilotní projekt pod tímto názvem spustil ELEKTROWIN na jaře roku 2012.
Na vybraná místa zpětného odběru umístil speciální kontejnery zcela nového typu. Usnadňují zpětný odběr
malých spotřebičů a tím také zlepšují jeho výsledky.
ELEKTROWIN zahájil testování kontejnerů umístěním 22 kusů. Tyto MINIWINy navrhli tři různí výrobci, kteří
nabídli odlišná technická řešení. Kontejnery byly umístěny na sběrných dvorech i u prodejců elektra.
MINIWINy pomohou snáze soustředit a také chránit malé spotřebiče na těch sběrných místech, jejichž velikost
neumožňuje umístit velkoobjemový WINTEJNER. Umístění MINIWINu na sběrném dvoře ulehčí práci zejména
obsluze, pro niž odpadne nutná manipulace s drobnými spotřebiči.
OZNÁMENÍ O BUDOVÁNÍ SÍTĚ BODŮ
Na základě plánu digitalizace Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se v katastrálním území Dvorce
přistoupilo k revizi sítě bodů podrobného polohového bodového pole (PPBP) a jeho případnému doplnění. Tyto
práce jsou součástí digitalizace katastrální mapy. Součásti těchto prací bude umísťování měřických značek (UH
mezníky, měřičské hřeby a trubky) na pozemky, barevné označování vyhledávacích šipek (žlutou barvou) a
malou žlutou tečkou označování rohů objektů, které budou zaměřeny jako body PPBP. O umístění značky
s trvalou stabilizací bude každý vlastník na závěr prací uvědoměn písemně s grafickým znázorněním umístěné
značky.
Práce budou provádět pracovníci Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, oddělení bodových polí a tyto
práce potrvají na území obce Dvorce asi dva měsíce.
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