USNESENÍ
7. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného ve čtvrtek 10. prosince 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.

147/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje návrhovou komisi ve složení:
předseda komise pan Ing. Jan Peter, členové komise pan Mgr. Petr Červinka a paní Mgr. Jitka Krajkovičová.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 147/2015 bylo přijato.
148/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce určuje zapisovatelem zápisu paní Jiřinu Božovskou a ověřovateli zápisu paní Mgr.
Zdeňku Kočí a pana Ing. Jana Petera.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 148/2015 bylo přijato.
149/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje následující program 7. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce:
1. Zahájení.
2. Volba členů návrhové komise.
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
4. Schválení programu zasedání.
5. Kontrola plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce.
6. Rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až říjen 2015.
7. Rozpočtové opatření č. 3/2015.
8. Návrh na vyřazení majetku Obce Dvorce č. 1 evidovaného v Základní škole a mateřské škole Dvorce, okres
Bruntál, příspěvkové organizaci.
9. Finanční plán obecních vodovodů a kanalizací na rok 2016.
10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016 – žadatel „Občanské sdružení – Spolek
paní a dívek“.
11. Rozpočet Obce Dvorce pro rok 2016 včetně rozpočtu sociálního fondu na rok 2016.
Zařazení akcí k přípravě a realizaci v roce 2016.
Pěstební a těžební činnost v obecních lesích v roce 2016.
12. Obecně závazná vyhláška obce Dvorce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
13. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování územního plánu Dvorce – Urbanistické středisko Brno, spol.
s r. o.
14. Rezervační smlouva k odkoupení pozemku parc. č. st. 30 včetně budovy č. p. 204 a pozemku parc. č. st. 29
v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
15. Zápisy ze zasedání Kontrolního výboru a Finančního výboru Zastupitelstva obce Dvorce.
Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru a Finančního výboru Zastupitelstva obce Dvorce pro rok 2016.
Pověření Finančního výboru Zastupitelstva obce Dvorce provedením monitoringu hospodaření příspěvkové
organizace TURISTCENTRUM Dvorce za rok 2015.
16. Návrh na poskytnutí jednorázové finanční odměny členům Finančního výboru Zastupitelstva obce Dvorce
za výkon funkce v roce 2015.
17. Informace starosty.
18. Návrhy, připomínky a dotazy občanů.
19. Závěr zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 149/2015 bylo přijato.
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150/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného dne 12. 11. 2015.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 150/2015 bylo přijato.
151/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až říjen 2015 podle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M, dosažené příjmy po konsolidaci 32.281.242,40 Kč, což je
85,24 % rozpočtu po změnách, a čerpané výdaje po konsolidaci 25.091.729,94 Kč, což je 74,63 % rozpočtu po
změnách. Stav na běžných účtech ke konci vykazovaného období činil 17.829.288,89 Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 151/2015 bylo přijato.
152/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2015 v rozsahu předložené a projednané
důvodové zprávy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 152/2015 bylo přijato.
153/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyřazení majetku Obce Dvorce evidovaného u Základní školy a
mateřské školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizace podle předloženého návrhu č. 1.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 153/2015 bylo přijato.
154/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí finanční plán střediska obecních vodovodů a kanalizací na rok
2016, který předložil Ing. Miroslav Balaj, správce obecních VaK.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 154/2015 bylo přijato.
155/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 8.880,- 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
spojené s nájmem nebytových prostor (klubovny spolku) v domě č. p. 383 na ulici Náměstí v obci Dvorce
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 „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. 155/2015 bylo přijato.
156/2015
1. Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje schodkový rozpočet Obce Dvorce pro rok 2016 v paragrafovém
znění takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
35.252,80 tis. Kč
financování ve výši
6.444,20 tis. Kč
celkové zdroje ve výši
41.697,00 tis. Kč
běžné výdaje ve výši
30.337,00 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši
11.360,00 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
41.697,00 tis. Kč
2. Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2016:
- příspěvek na provoz ve výši 3.162,- tis. Kč pro Základní školu a mateřskou školu Dvorce, okres Bruntál,
příspěvkovou organizaci,
- příspěvek na provoz ve výši 3.123,- tis. Kč pro TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvkovou organizaci.
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3. Zastupitelstvo obce Dvorce stanoví, že se povoluje změna ve výdajové části rozpočtu pro rok 2016 v rámci
paragrafů v jednotlivých položkách, včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 156/2015 bylo přijato.
157/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozpočet sociálního fondu zaměstnanců Obce Dvorce na rok 2016 dle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 157/2015 bylo přijato.
158/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje zařazení investičních akcí k přípravě a realizaci v roce 2016:
- úspora energie na budově Základní školy, Olomoucká 336, Dvorce – I. a II. etapa,
- rekonstrukce bývalého zdravotního střediska.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (Ing. Peter)
Usnesení č. 158/2015 bylo přijato.
159/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje podle předloženého projektu soupis prací pěstební činnosti v obecních
lesích v roce 2016 včetně jejich ocenění, a bere na vědomí očekávanou cenu dříví dle sortimentu.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 159/2015 bylo přijato.
160/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce vydává 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.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 160/2015 bylo přijato.
161/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 9. 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 12.
2010, dodatku č. 2 ze dne 6. 3. 2013 a dodatku č. 3 ze dne 7. 5. 2014, na vypracování územního plánu
Dvorce, který uzavírají Obec Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako objednatel, a
Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno, IČ 18824463, jako zhotovitel,
2. zmocňuje starostu k podpisu tohoto dodatku č. 4.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 161/2015 bylo přijato.
162/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje koupi:
 pozemku parc. č. st. 30 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 201 m2, jehož součástí je stavba stojící na
tomto pozemku, a to: budova s číslem popisným 204, ulice Úzká, v části obce Dvorce, označená jako
rodinný dům,
 pozemku parc. č. st. 29 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) o výměře 194 m2,
vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu, z vlastnictví manželů V. a V. B. do vlastnictví Obce Dvorce za kupní cenu ve
výši 170.000,- Kč (slovy: Jedno sto sedmdesát tisíc korun českých) v rámci insolvenčního řízení, neboť
vlastníci uvedených nemovitých věcí jsou v konkurzu,
2. schvaluje uzavření rezervační smlouvy mezi společností Claris realitní kancelář s. r. o., se sídlem
K Nemocnici 166/14, 741 01 Nový Jičín, IČ 26867818, jako zprostředkovatelem, a Obcí Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako zájemcem o koupi, a to za účelem stvrzení zájmu Obce
Dvorce uzavřít v průběhu rezervační lhůty s Mgr. Renátou Jančovou, se sídlem Dr. E. Beneše 1873/61,
792 01 Bruntál, která je insolvenčním správcem dlužníků V. a V. B., smlouvu o koupi nemovitých věcí
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specifikovaných v bodu 1. tohoto usnesení za kupní cenu ve výši 170.000,- Kč (slovy: Jedno sto sedmdesát
tisíc korun českých),
3. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Mgr. Renátou Jančovou, se sídlem Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01
Bruntál, která je insolvenčním správcem dlužníků V. a V. B., a Obcí Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68
Dvorce, IČ 00295973, na základě které dojde ke koupi nemovitých věcí uvedených v bodu 1. tohoto
usnesení do vlastnictví Obce Dvorce,
4. zmocňuje starostu k podpisu smluv uvedených v bodu 2. a 3. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 162/2015 bylo přijato.
163/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí:
1. zápisy ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce, a to:
- zápis z 5. zasedání konaného dne 15. 9. 2015,
- zápis z 6. zasedání konaného dne 2. 12. 2015,
2. zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva obce Dvorce konaného dne 24. 7. 2015,
3. zápis ze společného zasedání Finančního výboru a Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce konaného
dne 19. 10. 2015.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 163/2015 bylo přijato.
164/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce
pro rok 2016 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 164/2015 bylo přijato.
165/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva obce Dvorce pro rok
2016 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 165/2015 bylo přijato.
166/2015
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. pověřuje Finanční výbor Zastupitelstva obce Dvorce provedením monitorovací kontroly hospodaření
organizace „TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace“ za rok 2015,
2. ukládá Finančnímu výboru Zastupitelstva obce Dvorce provést tuto kontrolu v termínu do 31. 3. 2016.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 166/2015 bylo přijato.
167/2015
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 paní Janě Ridlové ve výši
3000,- Kč a paní Monice Zonové ve výši 3.000,- Kč za výkon funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva
obce Dvorce v roce 2015. Odměna bude vyplacena s vyúčtováním mezd za měsíc prosinec 2015.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 167/2015 bylo přijato.

Jan Božovský
starosta

Ing. Jan Peter
místostarosta
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