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ÚKLID OBCE
Vážení občané, chtěl bych jen navázat na můj článek o pořádku v naší obci z letošního března. Jak jsem již na
posledním květnovém veřejném zasedání zastupitelstva obce avizoval, chtěl bych využívat občanů evidovaných
u Úřadu práce pro veřejnou službu, tedy na úklidové i další pomocné práce pro naši obec. Máme požadavek na 5
pracovních míst veřejné služby, a dále také na 2 místa pro výkon veřejně prospěšných prácí. Mrzí mě však
zdlouhavá procedura s Úřadem práce, který mi do dnešního dne neposkytl žádného pracovníka. Proto bych chtěl
Vás občany požádat o malou shovívavost. Jakmile mi budou pracovníci na veřejnou službu poskytnuti, začneme
s úklidem celé obce po jednotlivých ulicích. Doufám, že to bude ku prospěchu vzhledu naší obce. Dále Vás chci
informovat, že v průběhu měsíce června bude po obci instalováno 10 nových odpadkových košů, které budou
moci využívat také pejskaři. V červnu také zahájíme opravy horských propustí na ulici Komenského, 28. října a
vybudování nové směrem od pivnice „Skleník“ na ulici Nemocniční. Bude také provedena rekonstrukce schodiště
vchodu domu Palackého 30. Také dojde k opravě poškozených kanalizačních propustí na ulici Opavská mezi
chodníkem a hlavní silnicí.
Jan Božovský, starosta
ZÁJEZD PRO SENIORY
Komise pro občanské a sociální záležitosti Obce Dvorce pořádá pro seniory naší obce
ZÁJEZD, který se bude konat ve čtvrtek 14. června 2012.
Od 10 - 11 hodin si prohlédneme Muzeum papíru ve Velkých Losinách. Přímo u muzea
je nová restaurace s letní zahrádkou, kde se mohou zájemci občerstvit.
Od 13 – 16 hodin budeme mít exkurzi do nitra přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně,
následně nás autobus vyveze na samotný vrchol k prohlídce vodní nádrže elektrárny.
Z náměstí ve Dvorcích bude odjezd autobusu ráno v 8 hodin, přepokládaný návrat do
Dvorců odpoledne v 17 hodin. Jízdné a vstupné je zdarma, občerstvení si zajistí každý
účastník sám.
Přihlášky se přijímají u paní Drahomíry Hostašové na Obecním úřadě do obsazení míst v autobuse.

DĚTSKÝ DEN
TURISTCENTRUM Dvorce a Obec Dvorce pořádají 9. června 2012 od 14 hodin
"DĚTSKÝ DEN".
Program: divadlo pro děti – malování na chodníku – výcvik psů – modely letadel –
prohlídka motorek a hasičských aut – nafukovací skluzavka – soutěže pro děti –
opékání buřtů na ohni – disco – dovádění v pěně a další překvapení!
Pro všechny je připraveno bohaté občerstvení - speciality na grilu, alko i nealko a
spousta dalšího.
VÍTÁNÍ LÉTA
TURISTCENTRUM Dvorce pořádá dne 29. června 2012 již tradiční VÍTÁNÍ LÉTA. Po
celý den budou pro Vás připravovány speciální míchané nápoje. Tentokrát novinka –
míchačky z piva! Přijďte k nám ochutnat a oslavit začátek prázdnin.
Těší se na Vás kolektiv pracovníků TCD.

ČUNDRVÝLET
Spolek paní a dívek pořádá pro všechny dne 23. června 2012 "ČUNDRVÝLET" do
"skalního města" směrem k přehradě Kružberk. Zveme všechny zdatné, méně
zdatné i nezdatné!
Sraz v 9.00 hod. na náměstí u Neptuna, kde bude pořízeno i skupinové foto pro
dokumentaci této akce.
Něco na opékání, tekutiny a jiná občerstvovala s sebou. Hlavně nenechte doma
dobrou náladu. Kdyby nevyšlo počasí, bude akce přesunuta na jiný termín.
Spolek paní a dívek
HURÁ, NĚCO VYŠLO!
Spolek paní a dívek s radostí oznamuje všem, co se přihlásili na školení EU "Vzdělávání ke
konkurenceschopnosti", že toto školení se bude konat. Jedná se o sled přednášek, konkrétních rad a exkurzí,
jak podnikat a vše kolem toho v našem regionu (zemědělství, včelařství, turismus, bedýnkový prodej….).
Školu pro nás pořádá Institut pro ženy v Ostravě, garantem je EU. Začínáme v září 2012. Prosím, aby znovu
zaktualizovali přihlášky všichni, co se chtějí zúčastnit a to buď osobně u Anny Hebdové, nebo na tel. 777 131 598.
Tato akce je výjimečná i v rámci republiky a nebude se opakovat, proto vyzýváme všechny, kteří chtějí něco v
životě dokázat a v budoucnu začít podnikat, ať toto absolvují. Nejdůležitější pro podnikání jsou informace.
Přednášet budou naši špičkoví lektoři v daných oborech. Informace k tomuto projektu dodá Anna Hebdová. Škola
bude zdarma, vše hradí EU.

NAROZENÍ
Vítáme do naší obce narozené děti
Elišku Hodošiovou, Jana Pavelu a Václava Ulrycha.
Dětem přejeme radostné a spokojené dětství.

JUBILANTI
Životní jubileum 70 a více let oslaví v měsíci červnu 2012
pan Ján Klimek, paní Marie Krejčí, pan František Andreovský,
paní Anna Školoudová, pan Ladislav Halgoš a paní Otilie Kocfeldová.
Jubilantům přejeme do dalších let hodně štěstí a pevné zdraví.
ÚMRTÍ
V měsíci květnu 2012 naši obec navždy opustili
pan Alois Rychlík, pan Lubomír Jarouš a pan Miloslav Vysloužil.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
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POZVÁNKA NA ODBORNÉ ZDRAVOTNICKÉ PŘEDNÁŠKY PRO OBČANY – VOLNÝ VSTUP
Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun pořádá dne 6. června 2012
V. MORAVSKO - BEROUNSKÝ NEUROLOGICKO - GERIATRICKÝ DEN
Místo konání: sál Národního domu v Moravském Berouně, Dvořákova 624
Ranní blok přednášek od 9:00 do 11:40 hodin - po úvodní přednášce k historii, současnosti i budoucnosti
provozu v OLUNG můžete vyslechnout přednášky k problémům, které s sebou přináší stárnutí, např. pády ve
vyšším věku, poruchy myšlení a paměti.
Odpolední blok přednášek od 13:00 do 15:10 hodin - bude věnován možnostem výživové podpory při různých
nemocech ve vyšším věku, novinkám v léčbě cévních mozkových příhod, deprese ve stáří a zkušenostem
s moderní léčbou cukrovky pomocí inzulinové pumpy.
Je možno zúčastnit se jen vybraného bloku přednášek. Program přednášek je vyvěšen na nástěnce OÚ Dvorce a
webových stránkách www.olung.cz. Ti z Vás, kteří máte zájem si přednášky vyslechnout, zaregistrujte se do 4. 6.
2012 u asistentky ředitelky OLUNG (telefon 554255011 nebo info@olung.cz), bude Vám umožněn volný vstup na
přednášky.
MUDr. Jana Ferancová, ředitelka OLUNG
PROBĚHLY MÁJOVÉ OSLAVY
V sobotu 12. května 2012 se v TCD Dvorce konaly "Májové oslavy".
Program byl pestrý a zajímavý. Pro děti si připravili herci z Jičína pohádku. Do této
hry se naše děti aktivně zapojovaly a děj spoludotvářely.
Divákům se představilo několik tanečních skupin – děti ze základní školy, břišní
tanečnice a skupina řeckých tanců EVROS. Pro nepřízeň počasí se netočil kolotoč a
nekonala lukostřelba.
Škoda…
Kdo by si chtěl tyty oslavy připomenout, video je na www.mikrotv.cz
Spolek paní a dívek
ZE ŽIVOTA TANEČNÍHO KROUŽKU
Slet malých čarodějnic a čarodějů připadl v tomto roce na sobotu 28. dubna. Kulturní sál Turistcentra se tak na
chvíli proměnil v čarodějnický příbytek plný pavučin, pavouků a různého hmyzu. Na průběh celé akce z povzdálí
dohlížela čarodějnická krasavice, která nás pro své kouzlo bude určitě provázet i v dalších letech. Autorkou této
čarodějnice je paní Eva Kopřivová, které patří naše velké poděkování.
Čarodějnický slet proměnil i naše slečny z tanečního kroužku, které za doprovodu Saxany tančily i se svými
košťaty a po nich patřil taneční parket „náctiletým“ tanečnicím a tanci „Pavouk“. Košťata pro naše tanečnice nám
hned v 15ti provedeních vyrobil pan Fízik se svou rodinou. Tito lidé jsou však příliš skromní na to, aby to všem
sdělovali, a proto tyto řádky. Děkujeme.
Poděkování patří také paní Libuši Pavelové ml. za pomoc při zajištění zábavného programu, který jsme pro
všechny děti rády připravily.
Vždy nás potěší zářivé pohledy a úsměvy našich tanečnic; a potěší nás i ti, kteří jim fandí a rádi s nimi tráví svůj
volný čas. Máme na mysli maminky, tatínky, babičky, dědečky, ale i tety a strejdy, kteří hodí za hlavu svou
pohodlnost a vyrazí s nimi na akci, která je snad zahřeje u srdíčka. A pro naše slečny je přítomnost svých blízkých
jistě největší odměnou.
Neztrácíme optimismus a chuť něco udělat pro dvorecké děti a věříme, že i mezi vámi se bude nacházet stále více
těch, kteří nás v tom podpoří – byť už jen tím, že si najdou chvilku pro to ocenit děti svou přítomností a
potleskem.
L. Kasperlíková, J. Krajkovičová
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VÝPIS Z 12. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DVORCE ZE DNE 03. 05. 2012
Zastupitelstvo obce


schválilo
návrhovou komisi; (výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



schválilo
program 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dvorce; (výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi
se – 0)



vzalo na vědomí
kontrolu plnění usnesení 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dvorce konaného dne 16. 2. 2012;
(výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



revokovalo
usnesení č. 173/2011 přijaté na 10. veřejném zasedání zastupitelstva obce Dvorce dne 29. 12. 2011;
(výsledek hlasování: pro - 8, proti - 0, zdrželi se – 1 [Leopold Klesnil])



odvolalo
slečnu Mgr. Moniku Bortlovou z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva obce Dvorce;
(výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se - 0)



zvolilo
předsedou kontrolního výboru zastupitelstva obce Dvorce paní Mgr. Jitku Krajkovičovou; (výsledek
hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



odvolalo
paní Pavlínu Hankeovou a pana Bohumila Türka z funkce členů kontrolního výboru zastupitelstva obce
Dvorce; (výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



zvolilo
členy kontrolního výboru zastupitelstva obce Dvorce paní Janu Ridlovou a pana Mgr. Petra Červinku;
(výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



schválilo
v souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí jednorázové finanční odměny ve výši 1 300,- Kč paní Pavlíně Hankeové a panu
Bohumilu Türkovi za výkon funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva obce Dvorce. Odměna bude
vyplacena s vyúčtováním mezd za měsíc duben 2012; (výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



stanovilo
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, panu Zbyňku Burešovi odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 513,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 4. 5. 2012; (výsledek hlasování: pro 8, proti - 0, zdrželi se – 1 [Zbyněk Bureš])



stanovilo
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, paní Mgr. Jitce Krajkovičové odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního výboru
zastupitelstva obce ve výši 1 235,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 4. 5. 2012; (výsledek
hlasování: pro - 8, proti - 0, zdrželi se – 1[Mgr. Jitka Krajkovičová])



schválilo
bez výhrad celoroční hospodaření obce Dvorce a závěrečný účet obce Dvorce za rok 2011 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dvorce za rok 2011; (výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0,
zdrželi se – 0)



schválilo
rozbor hospodaření obce Dvorce za období leden až březen 2012 podle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu FIN 2-12 M, dosažené příjmy po konsolidaci 8 954 814,59 Kč, což je 34,71 % rozpočtu po
změnách, a čerpané výdaje po konsolidaci 9 275 135,45 Kč, což je 35,77 % rozpočtu po změnách. Stav na
běžných účtech ke konci vykazovaného období činí 4 943 238,84 Kč; (výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0,
zdrželi se – 0)



vzalo na vědomí
rozpočtové opatření č. 1/2012 a rozpočtové opatření č. 2/2012 v rozsahu předložených a projednaných
důvodových zpráv; (výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)
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schválilo
vypořádání výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Dvorce,
okres Bruntál, za rok 2011 následovně: zlepšený výsledek hospodaření ve výši 150 241,74 Kč bude
převeden do fondu odměn na úhradu mezd ve výši 80 %, tj. 120 193,- Kč a do fondu rezervního na
úhradu faktur z roku 2011 a další rozvoj činnosti ve výši 20 %, tj. 30 048,74 Kč.; (výsledek hlasování: pro
- 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



schválilo
vypořádání výsledku hospodaření příspěvkové organizace TURISTCENTRUM Dvorce za rok 2011
následovně: zlepšený výsledek hospodaření ve výši 21 129,09 Kč bude převeden do rezervního fondu;
(výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



schválilo
rozbor hospodaření na obecních vodovodech, kanalizacích a čistírně odpadních vod za rok 2011
předložený správcem tohoto majetku firmou Ing. Miroslav Balaj – MIBAS, včetně vzájemného
vypořádání pohledávek a závazků z rozboru vyplývajících; (výsledek hlas.: pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



schválilo
plán kontrolní činnosti finančního výboru zastupitelstva obce Dvorce pro rok 2012 podle předloženého
návrhu; (výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



vzalo na vědomí
inventarizaci pokladní hotovosti a cenin u obecního úřadu za 1. čtvrtletí roku 2012 provedenou
finančním výborem zastupitelstva obce Dvorce; (výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



schválilo
vyřazení majetku obce Dvorce evidovaného u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Dvorce, okres Bruntál, podle předloženého návrhu; (výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



schválilo
uzavření smlouvy č. S-11321807 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám v celkové výši 1 649
550,- Kč na celkové zateplení nemovitosti Náměstí 21, 22 Dvorce, kterou uzavírají Státní fond životního
prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11-Chodov, IČ 00020729 a Obec
Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako příjemce podpory. Zastupitelstvo obce
zmocňuje starostu k podpisu smlouvy; (výsledek hlas.: pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



schválilo
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 100 000,- Kč; (výsledek hlasování:
pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



schválilo
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 50 000,- Kč; (výsledek hlasování: pro 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



schválilo
uzavření smlouvy o výpůjčce vozidlové radiostanice HT6991, inventární číslo HM1842/11, výrobní číslo
113001220, kterou uzavírají Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se
sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, jako půjčitel, a Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako vypůjčitel. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu
k podpisu smlouvy; (výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



schválilo
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku (motor lodní závěsný OMC JOHNSON J15R, podvozek
pro člun PV 24036 PROFI, člun hliníkový SEA NYMPH 15 R), kterou uzavírají Česká republika - Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ
70884561, jako převodce, a Obec Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako
nabyvatel. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu k podpisu smlouvy; (výsledek hlasování: pro - 7, proti 0, zdrželi se – 1 [Mgr. Jitka Krajkovičová])



schválilo
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 7012009-09 uzavřené dne 21. 1. 2009,
který uzavírají Veolia Transport Morava a.s., se sídlem Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava, IČ 25827405, jako dopravce, a Obec Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973,
jako objednatel. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu k podpisu dodatku; (výsledek hlasování: pro - 9,
proti - 0, zdrželi se – 0)
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schválilo
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu „Oprava mostu ev. č. 46-052 v obci Dvorce“
uzavřené dne 21. 1. 2011, který uzavírají Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
145 05 Praha 4, IČ 65993390, jako investor stavby, a Obec Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce,
IČ 00295973, jako vlastník nemovitosti. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu k podpisu dodatku;
(výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



schválilo
uzavření smlouvy o právu provedení stavby „SO 02 Vodovodní přípojky“ na pozemku parc. č. 2790/8
v k. ú. Dvorce u Bruntálu, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ
00295973, jako vlastník, a manželé „XY“, jako stavebník. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu
k podpisu smlouvy; (výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



schválilo
uzavření smlouvy o právu provedení stavby „SO 03 Kanalizační přípojky“ na pozemku parc. č. 2790/8
v k. ú. Dvorce u Bruntálu, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ
00295973, jako vlastník, a manželé „XY“, jako stavebník. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu
k podpisu smlouvy; (výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



schválilo
vyhlášení záměru na prodej pozemku parcelního čísla 2219/3 ostatní plocha o nové dosud nezapsané
výměře 37 m2, dle geometrického plánu číslo 523-16/2012, ze dne 28. 2. 2012, na ulici Opavská u čísla
popisného 217, v k. ú. Dvorce u Bruntálu; (výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



schválilo
vyhlášení záměru na prodej pozemku parcelního čísla st. 184/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15
m2, pozemku parcelního čísla st. 189 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2 a části pozemku
parcelního čísla 2785/3 ostatní plocha, na ulici Opavská u čísla popisného 157, v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
(výsledek hlasování: pro - 7, proti - 1 [Mgr. Miroslava Lazová], zdrželi se - 1 [Mgr. Jitka Krajkovičová])



schválilo
vyhlášení záměru na prodej pozemku parcelního čísla st. 36 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1556
m2 a pozemku parcelního čísla 73 ostatní plocha o výměře 374 m2 v k. ú. Rejchartice; (výsledek hlasování:
pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)



schválilo
vyhlášení záměru na prodej pozemku parcelního čísla 15/5 trvalý travní porost o výměře 299 m 2, na
ulici Partyzánská u čísla popisného 348, v k. ú. Dvorce u Bruntálu; (výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0,
zdrželi se – 0)



schválilo
vyhlášení záměru na prodej části pozemku parcelního čísla 1819/1 ostatní plocha, na ulici Na Aleji u
čísla popisného 236, v k. ú. Dvorce u Bruntálu; (výsledek hlasování: pro - 7, proti - 2 [Mgr. Jitka
Krajkovičová, Mgr. Miroslava Lazová], zdrželi se – 0)



schválilo
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Dvorce v roce 2012 občanskému sdružení Sbor
dobrovolných hasičů Dvorce, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce, IČ 654714431, zastoupenému
panem Františkem Kehrerem, v celkové výši 4 000,- Kč, přičemž částka ve výši 2 600,- Kč bude použita
na ocenění členů Sboru dobrovolných hasičů Dvorce a Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Dvorce
dle stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a částka ve výši 1 400,- Kč bude použita na ceny a
občerstvení soutěžního družstva v rámci konání okrskové soutěže v požárním sportu v Moravském
Berouně v roce 2012; (výsledek hlasování: pro - 6, proti - 3 [Milan Bambas, Jan Božovský, Ing. Jan Peter],
zdrželi se – 0)



schválilo
uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 8 000,- Kč z rozpočtu obce Dvorce
v roce 2012 pro plnění úkolů Policie České republiky, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem Náměstí
13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako dárce, a Česká republika - Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, se sídlem 30. dubna 1682/24, Moravská Ostrava, 728 99 Ostrava-Moravská
Ostrava a Přívoz, IČ 75151502, jako obdarovaná. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu k podpisu
smlouvy; (výsledek hlasování: pro - 7, proti - 2 [Mgr. Jitka Krajkovičová, Josef Bortl], zdrželi se – 0)



uložilo
kontrolnímu výboru a finančnímu výboru prošetřit prodej palivového dříví „nad skálou“ v k. ú. Dvorce u
Bruntálu a „u pomníčku“ v k. ú. Rejchartice s tím, že konkrétní parcely budou dodatečně zjištěny.
Termín: do 31. 5. 2012. (výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se – 0)
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