USNESENÍ
10. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného ve čtvrtek 25. srpna 2016 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.

215/2016
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. 215/2016 bylo přijato.
216/2016
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. 216/2016 bylo přijato.
217/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje následující program 10. 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 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce.
6. Rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až červenec 2016.
7. Rozpočtová opatření č. 2/2016 a č. 3/2016.
8. Mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 30. 6. 2016 – Obec Dvorce; Základní škola a mateřská škola
Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace; TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace.
9. Žádost TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace o souhlas k převodu prostředků z rezervního
fondu do fondu investic.
10. Žádost o schválení změny účelu poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016 – žadatel Sbor
dobrovolných hasičů Dvorce.
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 201606 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016
uzavřené dne 21. 1. 2016.
11. Nařízení obce Dvorce, kterým se vydává tržní řád.
12. Pravidla pro přidělování obecních bytů ve vlastnictví Obce Dvorce.
13. Prodej pozemku parc. č. 401/6, pozemku parc. č. st. 227 a části pozemku parc. č. 404/1 (tj. nově vzniklého
pozemku parc. č. 404/4), vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu, včetně zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě k pozemku parc. č. 401/6 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
14. Prodej pozemků parc. č. st. 809, st. 810, st. 811, st. 814, st. 817, st. 818 a st. 826 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
15. Zápisy ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva obce Dvorce konaných ve dnech 15. 12. 2015 a 2. 3.
2016.
16. Monitorovací zpráva za rok 2015 příspěvkové organizace „TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková
organizace“.
17. Informace starosty.
18. Návrhy, připomínky a dotazy občanů.
19. Závěr zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 217/2016 bylo přijato.
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218/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného dne 26. 5. 2016.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 218/2016 bylo přijato.
219/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až červenec 2016
podle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M, dosažené příjmy po konsolidaci 20.519.849,97 Kč,
což je 60,96 % rozpočtu po změnách, a čerpané výdaje po konsolidaci 15.435.698,87 Kč, což je 38,49 %
rozpočtu po změnách. Stav na běžných účtech ke konci vykazovaného období činil celkem 23.079.698,66 Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 219/2016 bylo přijato.
220/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2016 a rozpočtové opatření č. 3/2016
v rozsahu předložené a projednané důvodové zprávy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 220/2016 bylo přijato.
221/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30. 6. 2016 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. 221/2016 bylo přijato.
222/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání žádosti vedoucí TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace,
o povolení přeúčtování prostředků z rezervního fondu do fondu investic souhlasí s převodem částky ve výši
117.928,77 Kč z rezervního fondu do fondu investic této příspěvkové organizace za účelem uvedeným
v předložené žádosti.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 222/2016 bylo přijato.
223/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje změnu účelu poskytnutí dotace poskytnuté z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016 pobočnému
spolku „Sbor dobrovolných hasičů Dvorce“, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce, IČ 65471431,
ve výši 20.000,- Kč, následovně:
Dotace je určena na úhradu výdajů spojených s dofinancováním režijních nákladů soutěže v hasičském
víceboji TFA – HARTAMAN 2016 (tzn. výdaje na pronájem toalet TOI, trička, diplomy, medaile, cestovné,
kancelářské potřeby, plakáty, nákup materiálu na elektronickou časomíru (kabel), proplacení režijních
nákladů externí obsluhy časomíry, upomínkové předměty pro účastníky soutěže (hrnky, připínací placky –
buttony), dřevěné informační tabule),
2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 201606 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Dvorce v roce 2016 uzavřené dne 21. 1. 2016 mezi Obcí Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce,
IČ 00295973, jako poskytovatelem dotace, a pobočným spolkem „Sbor dobrovolných hasičů Dvorce“,
se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce, IČ 65471431, jako příjemcem dotace,
3. zmocňuje starostu k podpisu tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 223/2016 bylo přijato.
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224/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce vydává na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1, § 102 odst. 2 písm. d) a § 102
odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nařízení obce Dvorce,
kterým se vydává tržní řád.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 224/2016 bylo přijato.
225/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví Obce Dvorce s účinností
ode dne 15. 9. 2016.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 1 (Ing. Peter), Zdrželi se - 0
Usnesení č. 225/2016 bylo přijato.
226/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje podle vyhlášeného záměru ze dne 30. 11. 2015, geometrického plánu č. 1029-16/2016 ze dne
14. 7. 2016 a znaleckého posudku č. 67/4815/2016 ze dne 12. 8. 2016 prodej majetku Obce Dvorce panu
Z. B., a to:
 prodej pozemku parc. č. 401/6 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 76 m2, pozemku parc. č.
st. 227 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) o výměře 96 m2 a nově vzniklého pozemku parc. č.
404/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 413 m2, který vznikl rozdělením pozemku parc. č.
404/1, vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu,
za výslednou zjištěnou cenu ve výši 77.930,- Kč (slovy Sedmdesátsedmtisícdevětsettřicet korun
českých). Kupující dále uhradí veškeré poplatky související s převodem majetku,
2. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 401/6 v k. ú. Dvorce
u Bruntálu ve prospěch Obce Dvorce, a to v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 1029-16/2016 ze
dne 14. 7. 2016 za účelem prohlídky a údržby inženýrské sítě,
3. zmocňuje starostu k podpisu všech právních úkonů souvisejících s převodem majetku a zřízením věcného
břemene služebnosti inženýrské sítě.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 1 (Bc. Gajdoš), Zdrželi se - 0
Usnesení č. 226/2016 bylo přijato.
227/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje podle vyhlášeného záměru ze dne 31. 5. 2016 a usnesení Zastupitelstva
obce Dvorce č. 210/2016 ze dne 26. 5. 2016 prodej majetku Obce Dvorce panu B. B., a to:
 prodej pozemku parc. č. st. 810 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu
za cenu ve výši 300,- Kč (slovy Třista korun českých).
Kupující dále uhradí veškeré poplatky související s převodem majetku. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu
k podpisu všech právních úkonů s převodem majetku souvisejících.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 227/2016 bylo přijato.
228/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje podle vyhlášeného záměru ze dne 31. 5. 2016 a usnesení Zastupitelstva
obce Dvorce č. 210/2016 ze dne 26. 5. 2016 prodej majetku Obce Dvorce panu A. T., a to:
 prodej pozemku parc. č. st. 811 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu
za cenu ve výši 300,- Kč (slovy Třista korun českých).
Kupující dále uhradí veškeré poplatky související s převodem majetku. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu
k podpisu všech právních úkonů s převodem majetku souvisejících.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 228/2016 bylo přijato.
229/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje podle vyhlášeného záměru ze dne 31. 5. 2016 a usnesení Zastupitelstva
obce Dvorce č. 210/2016 ze dne 26. 5. 2016 prodej majetku Obce Dvorce panu J. H., a to:
 prodej pozemku parc. č. st. 814 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu
Stránka 3 z 4

za cenu ve výši 600,- Kč (slovy Šestset korun českých).
Kupující dále uhradí veškeré poplatky související s převodem majetku. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu
k podpisu všech právních úkonů s převodem majetku souvisejících.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 229/2016 bylo přijato.
230/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje podle vyhlášeného záměru ze dne 31. 5. 2016 a usnesení Zastupitelstva
obce Dvorce č. 210/2016 ze dne 26. 5. 2016 prodej majetku Obce Dvorce manželům K., a to:
 prodej pozemku parc. č. st. 817 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu
za cenu ve výši 900,- Kč (slovy Devětset korun českých).
Kupující dále uhradí veškeré poplatky související s převodem majetku. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu
k podpisu všech právních úkonů s převodem majetku souvisejících.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 230/2016 bylo přijato.
231/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje podle vyhlášeného záměru ze dne 31. 5. 2016 a usnesení Zastupitelstva
obce Dvorce č. 210/2016 ze dne 26. 5. 2016 prodej majetku Obce Dvorce panu M. Ch., a to:
 prodej pozemku parc. č. st. 818 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu
za cenu ve výši 900,- Kč (slovy Devětset korun českých).
Kupující dále uhradí veškeré poplatky související s převodem majetku. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu
k podpisu všech právních úkonů s převodem majetku souvisejících.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 231/2016 bylo přijato.
232/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje podle vyhlášeného záměru ze dne 31. 5. 2016 a usnesení Zastupitelstva
obce Dvorce č. 210/2016 ze dne 26. 5. 2016 prodej majetku Obce Dvorce manželům F., a to:
 prodej pozemku parc. č. st. 809 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 m2 a pozemku parc. č. st. 826
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 m2, vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu,
za celkovou cenu ve výši 300,- Kč (slovy Třista korun českých).
Kupující dále uhradí veškeré poplatky související s převodem majetku. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu
k podpisu všech právních úkonů s převodem majetku souvisejících.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 232/2016 bylo přijato.
233/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí zápisy ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva obce Dvorce
konaných ve dnech 15. 12. 2015 a 2. 3. 2016.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 233/2016 bylo přijato.
234/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí monitorovací zprávu za rok 2015 příspěvkové organizace
„TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace“ zpracovanou Finančním výborem Zastupitelstva obce
Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (p. Kunčar)
Usnesení č. 234/2016 bylo přijato.

Jan Božovský
starosta

Ing. Jan Peter
místostarosta
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