USNESENÍ
11. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného ve čtvrtek 24. listopadu 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.

235/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje návrhovou komisi ve složení:
předseda komise pan Ing. Jan Peter, členové komise paní Mgr. Jiřina Bodláková a paní Mgr. Jitka Krajkovičová.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 235/2016 bylo přijato.
236/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce určuje zapisovatelem zápisu paní Jiřinu Božovskou a ověřovateli zápisu pana
Antonína Kučeru a pana Ing. Jana Petera.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 236/2016 bylo přijato.
237/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje následující program 11. 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 10. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce.
6. Rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až říjen 2016.
7. Rozpočtové opatření č. 4/2016.
8. Mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 30. 9. 2016 – Obec Dvorce; Základní škola a mateřská škola
Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace; TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace.
9. Žádost o schválení změny účelu poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016 – žadatel TJ
Spartak Dvorce, z. s.
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 201602 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016
uzavřené dne 20. 1. 2016.
10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2017 – žadatel TJ Spartak Dvorce, z.s.
11. 4x Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2017 – žadatel Sbor dobrovolných hasičů
Dvorce.
12. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2017 – žadatel MOTO KLUB DVORCE.
13. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2017 – žadatel ALCORE MOTORSPORT, o.s.
14. 2x Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2017 – žadatel „Občanské sdružení - Spolek
paní a dívek“.
15. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2017 – žadatel Základní umělecká škola Bruntál.
16. Volba přísedících Okresního soudu v Bruntále.
17. Zrušení usnesení Zastupitelstva obce Dvorce č. 231/2016 ze dne 25. 8. 2016.
Prodej pozemku parc. č. st. 818 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
18. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016.
19. Smlouva o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
20. Kupní smlouva – prodej sběrných nádob – kupující EKO-KOM, a. s.
21. Žádost o udělení souhlasu se zapojením do projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání pro MŠ a ZŠ.
22. Informace starosty.
23. Návrhy, připomínky a dotazy občanů.
Stránka 1 z 6

24. Závěr zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 237/2016 bylo přijato.
238/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 10. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného dne 25. 8. 2016.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 238/2016 bylo přijato.
239/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až říjen 2016 podle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M, dosažené příjmy po konsolidaci 29.153.253,76 Kč, což je
83,84 % rozpočtu po změnách, a čerpané výdaje po konsolidaci 24.066.332,81 Kč, což je 58,39 % rozpočtu po
změnách. Stav na běžných účtech ke konci vykazovaného období činil celkem 22.530.149,29 Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 239/2016 bylo přijato.
240/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2016 v rozsahu předložené a projednané
důvodové zprávy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 240/2016 bylo přijato.
241/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30. 9. 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. 241/2016 bylo přijato.
242/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje změnu účelu poskytnutí dotace poskytnuté z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2016 spolku
„TJ Spartak Dvorce, z. s.“, se sídlem Na Aleji 297, 793 68 Dvorce, IČ 47655887, ve výši 450.000,- Kč,
následovně:
a) 200.000,- Kč na provozní náklady spolku (tzn. elektrická energie, vodné a stočné, náklady na vytápění
objektu tělocvičny, likvidace odpadů, platby rozhodčím, praní dresů, úklid, cestovné fotbalového
oddílu, apod.),
b) 159.000,- Kč na opravu stávajícího objektu „Haxny“ (tzn. oprava venkovní fasády včetně nátěru,
výměna oken, odkanalizování pisoárů, oprava vnitřních štukových omítek, revize vnitřních
elektroinstalací atd.),
c) 51.000,- Kč na nákup zahradního malotraktoru,
d) 40.000,- Kč na systém umělého zavlažování antukového kurtu,
2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 201602 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Dvorce v roce 2016 uzavřené dne 20. 1. 2016 mezi Obcí Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce,
IČ 00295973, jako poskytovatelem dotace, a TJ Spartak Dvorce, z. s., se sídlem Na Aleji 297, 793 68
Dvorce, IČ 47655887, jako příjemcem dotace,
3. zmocňuje starostu k podpisu tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 242/2016 bylo přijato.
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243/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 315.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2017 spolku
„TJ Spartak Dvorce, z. s.“, se sídlem Na Aleji 297, 793 68 Dvorce, IČ 47655887, na výdaje v roce 2017
uvedené v příloze č. 1 žádosti o poskytnutí dotace podané dne 15. 9. 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 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 - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 243/2016 bylo přijato.
244/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2017 pobočnému
spolku „SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce“, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce,
IČ 65471431, na výdaje spojené s provozem oddílu mladých hasičů v roce 2017 (tzn. výdaje na činnost
oddílu, cestovné, kancelářské potřeby a diplomy),
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 SH ČMS - 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 - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 244/2016 bylo přijato.
245/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2017 pobočnému
spolku „SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce“, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce,
IČ 65471431, na výdaje spojené se zajištěním soutěže v hasičském víceboji TFA – HARTAMAN 2017
(tzn. výdaje na poháry, diplomy, plakáty, pozvánky, medaile, buttony, občerstvení pro pořadatele,
elektronickou časomíru, cestovné, kancelářské potřeby, pronájem 2 toalet TOI a pořadová čísla soutěžících),
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 SH ČMS - 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 - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 245/2016 bylo přijato.
246/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 3000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2017 pobočnému
spolku „SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce“, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce,
IČ 65471431, na výdaje spojené se zajištěním akce „Den otevřených dveří – SDH Dvorce“ v roce 2017
(tzn. výdaje na diplomy, ceny pro vítěze soutěže, ceny do kola štěstí, cestovné, občerstvení pro pořadatele a
výrobu kola štěstí),
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 SH ČMS - 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 - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 246/2016 bylo přijato.
247/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 12.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2017 pobočnému
spolku „SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce“, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce,
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IČ 65471431, na výdaje spojené s provozem tohoto pobočného spolku a zajištěním okrskové soutěže
v požárním sportu v roce 2017 (tzn. výdaje na kancelářské potřeby, cestovné, diplomy, gratulační listy, ceny,
poháry, občerstvení pro soutěžící a pamětní listy),
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 SH ČMS - 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 - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 247/2016 bylo přijato.
248/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2017 spolku
„MOTO KLUB DVORCE“, se sídlem Na Vyhlídce 245, 793 68 Dvorce, IČ 22843914, na výdaje spojené
s úpravou tratě, sečením, technickým zajištěním a pořádáním závodů (tzn. nákup pohárů, věnců a
vytyčovacích pásek) v roce 2017,
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 - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 248/2016 bylo přijato.
249/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2017 spolku
„ALCORE MOTORSPORT, o.s.“, se sídlem Smetanova 197, 793 68 Dvorce, IČ 22734015, na výdaje
spojené s účastí příjemce dotace a reprezentací obce v závodech automobilů do vrchu v roce 2017,
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 - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 249/2016 bylo přijato.
250/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 42.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2017 spolku
„Občanské sdružení - Spolek paní a dívek“, se sídlem Palackého 33, 793 68 Dvorce, IČ 22693092, na výdaje
spojené s pořádáním kulturních akcí v roce 2017 následovně:
a) 17.000,- Kč na zájezd pro děti a rodiče,
b) 15.000,- Kč na akci „Den starých řemesel“ (kovář, košíkář, pradlena, přadlena atd.)
c) 10.000,- Kč na akci „Dílničky pro děti“ (perličky, pletení z papíru, drátkování, decupage atd.),
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 - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 250/2016 bylo přijato.
251/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 41.680,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2017 spolku
„Občanské sdružení - Spolek paní a dívek“, se sídlem Palackého 33, 793 68 Dvorce, IČ 22693092, na výdaje
spojené s provozem klubovny spolku v domě č. p. 383 na ulici Náměstí v obci Dvorce v roce 2017
následovně:
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a) 8880,- Kč na nájem klubovny,
b) 7200,- Kč na elektrickou energii,
c) 3600,- Kč na internet (pro veřejnost),
d) 2400,- Kč na cestovné (propagace obce),
e) 3000,- Kč na náklady na topení,
f) 2000,- Kč na nákup úklidových a čisticích prostředků,
g) 4600,- Kč na výměnu WC,
h) 5000,- Kč na pořízení dřezu s odkládací plochou,
i) 5000,- Kč na ohřev vody,
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 - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 251/2016 bylo přijato.
252/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2017 organizaci
„Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace“ na úhradu části nákladů
spojených s provozem nebytových prostor v budově č. p. 37 na ulici Olomoucká v obci Dvorce v roce 2017
(tzn. náklady na vytápění, 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 - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 252/2016 bylo přijato.
253/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce volí do funkce přísedícího Okresního soudu v Bruntále pro další čtyřleté funkční
období:
 pana Ing. Miroslava Balaje,
 paní Jiřinu Božovskou,
 pana MVDr. Miroslava Krušinského.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 253/2016 bylo přijato.
254/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce ruší své usnesení č. 231/2016 přijaté na 10. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
dne 25. 8. 2016.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 254/2016 bylo přijato.
255/2016
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 paní Z. V., 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 - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 255/2016 bylo přijato.
Stránka 5 z 6

256/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace „Základní
škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál“ za školní rok 2015/2016.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 256/2016 bylo přijato.
257/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení,
provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (telekomunikační
stavba pod označením „11010-051849 CG4M_BRUN_BRDVO_OK“) k části pozemku parc. č. 2221/1 – lesní
pozemek v k. ú. Dvorce u Bruntálu, v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 1030-687/2016, včetně
práva provádět na tomto podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení
jeho výkonnosti, kterou uzavírají Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00
Praha 3 – Žižkov, IČ 04084063, jako oprávněná osoba, a Obec Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce,
IČ 00295973, jako obtížená osoba.
Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 257/2016 bylo přijato.
258/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej 38 ks použitých sběrných
(odpadových) nádob popsaných v příloze č. 1 této kupní smlouvy, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako prodávající, a EKO-KOM, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17,
140 21 Praha 4, IČ 25134701, jako kupující.
Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 258/2016 bylo přijato.
259/2016
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání žádosti ředitelky Základní školy a mateřské školy Dvorce, okres
Bruntál, příspěvkové organizace, o udělení souhlasu se zapojením do projektu v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ a ZŠ souhlasí s realizací projektu v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání pro MŠ a ZŠ a se zapojením Základní školy a mateřské školy Dvorce, okres Bruntál,
příspěvkové organizace, do tohoto projektu.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 259/2016 bylo přijato.

Jan Božovský
starosta

Ing. Jan Peter
místostarosta
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