USNESENÍ
6. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného ve čtvrtek 12. listopadu 2015 od 17 hodin
v TURISTCENTRU ve Dvorcích
Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných údajů
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

119/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje návrhovou komisi ve složení:
předseda komise pan Ing. Jan Peter, členové komise paní Mgr. Jiřina Bodláková a pan Mgr. Petr Červinka.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 119/2015 bylo přijato.
120/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce určuje zapisovatelem zápisu paní Jiřinu Božovskou a ověřovateli zápisu pana
Antonína Kučeru a pana Ing. Jana Petera.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 120/2015 bylo přijato.
121/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje následující program 6. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce:
1. Zahájení.
2. Volba členů návrhové komise.
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
4. Schválení programu zasedání.
5. Projednání případné koupě nemovitostí pana Josefa Vojkůvky v obci Dvorce zapsaných na LV č. 448 a
představení podnikatelského záměru na těchto nemovitostech (areál bývalého dřevoslohu).
6. Kontrola plnění usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce.
7. Rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až září 2015.
8. Mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 30. 9. 2015 – Obec Dvorce; Základní škola a mateřská škola
Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace; TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace.
9. Návrh na vyřazení majetku Obce Dvorce č. 1/2015 evidovaného v TURISTCENTRU Dvorce, příspěvkové
organizaci.
10. Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dvorce za školní rok 2014/2015.
11. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na Jednotku sboru dobrovolných hasičů
Obce Dvorce.
12. Vyhlášení záměru na prodej části pozemků parc. č. 102 a parc. č. 2774 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
13. Zrušení usnesení Zastupitelstva obce Dvorce č. 102/2015 ze dne 21. 5. 2015 a vyhlášení záměru na prodej
části pozemků parc. č. 48/1 díl „a“ a parc. č. 2210/1 díl „b“ v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
14. Žádost o prodej části pozemků parc. č. 2790/1 a parc. č. 2790/12 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
15. Žádost o prodej pozemků parc. č. st. 805 a parc. č. st. 822 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
16. Žádost o prodej pozemku parc. č. 190/6 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
17. Žádost o prodej pozemku parc. č. 414/3 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
18. Žádost o prodej pozemku parc. č. 401/6 a parc. č. st. 227 a části pozemku parc. č. 404/1 v k. ú. Dvorce
u Bruntálu.
19. Žádost o prodej pozemku parc. č. st. 56 v k. ú. Rejchartice.
20. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016 – žadatel Základní umělecká škola Bruntál.
21. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016 – žadatel TJ SPARTAK Dvorce, z.s.
22. 2x Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016 – žadatel MOTO KLUB DVORCE.
23. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016 – žadatel ALCORE MOTORSPORT, o.s.
24. 3x Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016 – žadatel Sbor dobrovolných hasičů
Dvorce.
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25. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016 – žadatel Občanské sdružení - Spolek paní
a dívek.
26. Návrh na poskytnutí jednorázové finanční odměny za výkon funkce člena Kontrolního výboru
Zastupitelstva obce Dvorce za rok 2015.
27. Informace starosty.
28. Návrhy, připomínky a dotazy občanů.
29. Závěr zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 121/2015 bylo přijato.
122/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí představení podnikatelského záměru na nemovitostech areálu
bývalého dřevoslohu.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 122/2015 bylo přijato.
123/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného dne 18. 8. 2015.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 123/2015 bylo přijato.
124/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až září 2015 podle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M, dosažené příjmy po konsolidaci 29.997.457,22 Kč, což je
83,64 % rozpočtu po změnách, a čerpané výdaje po konsolidaci 23.408.411,05 Kč, což je 69,96 % rozpočtu po
změnách. Stav na běžných účtech ke konci vykazovaného období činil 17.587.993,73 Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 124/2015 bylo přijato.
125/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30. 9. 2015 za tyto
subjekty:
 Obec Dvorce, IČ 00295973,
 Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ 70979383,
 TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace, IČ 73930148.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 125/2015 bylo přijato.
126/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyřazení majetku obce Dvorce evidovaného u příspěvkové organizace
„TURISTCENTRUM Dvorce“ podle předloženého návrhu č. 1/2015.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 126/2015 bylo přijato.
127/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace „Základní
škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál“ za školní rok 2014/2015.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 127/2015 bylo přijato.
128/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 určené na
výdaje na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Dvorce v celkové výši
16.500,- Kč,
2. souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, kterou uzavírají
Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, jako poskytovatel, a Obec
Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako příjemce,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 128/2015 bylo přijato.
129/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 102 (trvalý travní
porost) o výměře cca 837 m2 včetně zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a na prodej části
pozemku parc. č. 2774 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 155 m2, vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu,
na ulici Partyzánská u rodinného domu číslo popisné 158.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 129/2015 bylo přijato.
130/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. ruší své usnesení č. 102/2015 přijaté na 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce dne 21. 5. 2015,
2. schvaluje na základě geometrického plánu č. 1012-130/2015 ze dne 26. 8. 2015 vyhlášení záměru na prodej
části pozemku parc. č. 48/1 díl „a“ (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 2 m2 a části pozemku parc. č.
2210/1 díl „b“ (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 49 m2, vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu, na ulici
Partyzánská pod rodinným domem číslo popisné 229.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 130/2015 bylo přijato.
131/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 2790/1 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 185 m2 a části pozemku parc. č. 2790/12 (ostatní plocha, jiná plocha)
o výměře cca 15 m2, vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu, na ulici Nádražní u rodinného domu číslo popisné 80.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 131/2015 bylo přijato.
132/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. st. 805 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 1 m2 a pozemku parc. č. st. 822 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 m2, vše v k. ú.
Dvorce u Bruntálu, na ulici Nádražní pod řadovou garáží.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 132/2015 bylo přijato.
133/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 190/6 (zahrada) o výměře
205 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu, na ulici Komenského u rodinného domu číslo popisné 329.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 133/2015 bylo přijato.
134/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 414/3 (ostatní plocha,
manipulační plocha) o výměře 61 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu, na ulici Budišovská u budovy číslo popisné
335.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 134/2015 bylo přijato.
135/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 401/6 (ostatní plocha,
manipulační plocha) o výměře 76 m2, části pozemku parc. č. 404/1 (ostatní plocha, manipulační plocha)
o výměře cca 441 m2 a pozemku parc. č. st. 227 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) o výměře 96 m2 včetně
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu, na ulici Budišovská
u budovy bývalého „Svazarmu“.
Výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - 1 (Bc. Gajdoš), Zdrželi se - 1 (Mgr. Bodláková)
Usnesení č. 135/2015 bylo přijato.
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136/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce zamítá žádost pana R. M. o odkoupení pozemku parc. č. st. 56 (zastavěná plocha a
nádvoří, zbořeniště) o výměře 61 m2 v k. ú. Rejchartice.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 136/2015 bylo přijato.
137/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016 organizaci
„Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace“, na úhradu služeb spojených s
užíváním nebytových prostor v budově č. p. 37 na ulici Olomoucká v obci Dvorce v roce 2016 (tzn. náklady
na teplo, elektrickou energii, vodné a stočné), ve kterých působí pobočka této organizace,
2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako poskytovatel dotace, a Základní umělecká škola, Bruntál,
nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace, se sídlem nám. J. Žižky 6, 792 01 Bruntál, IČ 60780568, jako
příjemce dotace,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 137/2015 bylo přijato.
138/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 450.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016 spolku „TJ
Spartak Dvorce, z. s.“ se sídlem Na Aleji 297, 793 68 Dvorce, IČ 47655887, na výdaje v roce 2016 uvedené
v příloze č. 1 žádosti o poskytnutí dotace podané dne 16. 9. 2015,
2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako poskytovatel dotace, a TJ Spartak Dvorce, z. s., se sídlem Na
Aleji 297, 793 68 Dvorce, IČ 47655887, jako příjemce dotace,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 138/2015 bylo přijato.
139/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 28.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016 spolku
„MOTO KLUB DVORCE“, se sídlem Na Vyhlídce 245, 793 68 Dvorce, IČ 22843914, na výdaje spojené
s účastí jezdců příjemce dotace (tzn. výdaje na přepravu, pohonné hmoty a startovné) a reprezentací obce na
seriálu závodů Mistrovství ČR OffROAD maratonu a AZ PNEU v sezoně 2016,
2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako poskytovatel dotace, a MOTO KLUB DVORCE, se sídlem
Na Vyhlídce 245, 793 68 Dvorce, IČ 22843914, jako příjemce dotace,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 139/2015 bylo přijato.
140/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016 spolku
„MOTO KLUB DVORCE“, se sídlem Na Vyhlídce 245, 793 68 Dvorce, IČ 22843914, na výdaje spojené
s úpravou zázemí tratě (tzn. vybudování zázemí pro návštěvníky tratě, přístřešek apod.) a zemními pracemi
na úpravu tratě v roce 2016,
2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako poskytovatel dotace, a MOTO KLUB DVORCE, se sídlem
Na Vyhlídce 245, 793 68 Dvorce, IČ 22843914, jako příjemce dotace,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 140/2015 bylo přijato.
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141/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016 spolku
„ALCORE MOTORSPORT, o.s.“, se sídlem Smetanova 197, 793 68 Dvorce, IČ 22734015, na výdaje
spojené s účastí příjemce dotace a reprezentací obce na Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy
v závodech automobilů do vrchu v roce 2016,
2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako poskytovatel dotace, a ALCORE MOTORSPORT, o.s., se
sídlem Smetanova 197, 793 68 Dvorce, IČ 22734015, jako příjemce dotace,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 141/2015 bylo přijato.
142/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016 pobočnému
spolku „Sbor dobrovolných hasičů Dvorce“, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce, IČ 65471431, na
výdaje spojené s dofinancováním režijních nákladů soutěže v hasičském víceboji TFA – HARTAMAN 2016
(tzn. výdaje na pronájem toalet TOI, trička, diplomy, medaile, cestovné, kancelářské potřeby a plakáty),
2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako poskytovatel dotace, a Sbor dobrovolných hasičů Dvorce, se
sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce, IČ 65471431, jako příjemce dotace,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 142/2015 bylo přijato.
143/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016 pobočnému
spolku „Sbor dobrovolných hasičů Dvorce“, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce, IČ 65471431, na
výdaje spojené s poznávací exkurzí pro členy příjemce dotace v roce 2016 (tzn. náklady na dopravu a
vstupné),
2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako poskytovatel dotace, a Sbor dobrovolných hasičů Dvorce, se
sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce, IČ 65471431, jako příjemce dotace,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 143/2015 bylo přijato.
144/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016 pobočnému
spolku „Sbor dobrovolných hasičů Dvorce“, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce, IČ 65471431, na
výdaje spojené s činností mladých hasičů v roce 2016 (tzn. výdaje na účast na soutěžích a trénincích,
provozní náklady, cestovné, příspěvek na letní tábor, opravy výstroje a výzbroje),
2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako poskytovatel dotace, a Sbor dobrovolných hasičů Dvorce, se
sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce, IČ 65471431, jako příjemce dotace,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 144/2015 bylo přijato.
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145/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 44.500,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016 spolku
„Občanské sdružení - Spolek paní a dívek“, se sídlem Palackého 33, 793 68 Dvorce, IČ 22693092, na výdaje
uvedené v příloze žádosti o poskytnutí dotace podané dne 3. 11. 2015,
2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako poskytovatel dotace, a „Občanské sdružení - Spolek paní a
dívek“, se sídlem Palackého 33, 793 68 Dvorce, IČ 22693092, jako příjemce dotace,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 145/2015 bylo přijato.
146/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce v souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí jednorázové finanční odměny panu Ing. Bronislavu
Böhmovi ve výši 3.000,- Kč za výkon funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce v roce
2015. Odměna bude vyplacena s vyúčtováním mezd za měsíc listopad 2015.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 146/2015 bylo přijato.

Jan Božovský
starosta

Ing. Jan Peter
místostarosta
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