USNESENÍ
17. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného v úterý 12. prosince 2017 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.

347/2017
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. 347/2017 bylo přijato.
348/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce určuje zapisovatelem zápisu paní Jiřinu Božovskou a ověřovateli zápisu pana
Antonína Kunčara a pana Ing. Jana Petera.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 348/2017 bylo přijato.
349/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje následující program 17. 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 16. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce.
6. Rozpočtové opatření č. 5/2017.
7. Rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až říjen 2017.
8. Mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 30. 9. 2017 – Obec Dvorce; Základní škola a mateřská škola
Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace; TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace.
9. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017.
10. Návrh na vyřazení majetku Obce Dvorce evidovaného v Základní škole a mateřské škole Dvorce, okres
Bruntál, příspěvkové organizaci.
11. Žádost o změnu Územního plánu Dvorce.
12. Zřízení fondu na obnovu lesů ve vlastnictví Obce Dvorce.
13. Žádost o schválení změny účelu poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2017 – žadatel SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Dvorce.
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 201704 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2017.
14. 2x Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 – žadatel SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Dvorce.
15. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 – žadatel „Občanské sdružení – Spolek
paní a dívek“.
16. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 – žadatel MOTO KLUB DVORCE z.s.
17. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 – žadatel ALCORE MOTORSPORT, o.s.
18. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 – žadatel TJ Spartak Dvorce, z.s.
19. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 – žadatel Základní umělecká škola,
Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace.
20. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 – žadatel Český svaz včelařů, z.s., základní
organizace Křišťanovice.
21. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 – žadatel Spolek Seniorklub Dvorce.
22. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 – žadatel paní Eva Kopřivová.
23. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 – žadatel pan Zoltán Kováč.
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24.
25.
26.
27.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 – žadatel pan Petr Kočí.
Finanční plán obecních vodovodů a kanalizací na rok 2018.
Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce.
Obecně závazná vyhláška obce Dvorce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
28. Rozpočet Základní školy a mateřské školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizace na rok 2018.
29. Rozpočet TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace na rok 2018.
30. Rozpočet Obce Dvorce na rok 2018 včetně rozpočtu sociálního fondu zaměstnanců obce na rok 2018.
Zařazení investičních akcí k realizaci v roce 2018.
Pěstební a těžební činnost v obecních lesích v roce 2018.
31. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dvorce na roky 2019-2023.
32. Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové
organizace na roky 2019-2020.
33. Střednědobý výhled rozpočtu TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace na roky 2019-2023.
34. Program rozvoje obce Dvorce (strategický plán).
35. Demolice objektu rodinného domu č. p. 204 na ulici Úzká v obci Dvorce.
36. Dohoda o narovnání – Vodafone Czech Republic a. s.
37. Žádost o prodej pozemku parc. č. 364/2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
38. Žádost o prodej pozemku parc. č. 372/6 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
39. Žádost o prodej části pozemků parc. č. 2215/5 a 2639 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
40. Rozpočet svazku obcí BRUNTÁLSKO na rok 2018.
Střednědobý rozpočtový výhled svazku obcí BRUNTÁLSKO na roky 2019-2021.
Rozpočtové opatření č. 2/2017 svazku obcí BRUNTÁLSKO.
Rozpočtové opatření č. 3/2017 svazku obcí BRUNTÁLSKO.
41. Otevřený dopis adresovaný Zastupitelstvu obce Dvorce.
42. Zápisy ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce.
43. Návrh na poskytnutí jednorázové finanční odměny členovi Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce
za výkon funkce v roce 2017.
44. Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce pro rok 2018.
45. Informace starosty.
46. Návrhy, připomínky a dotazy občanů.
47. Závěr zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (Bc. Gajdoš)
Usnesení č. 349/2017 bylo přijato.
350/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 16. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného dne 14. 9. 2017.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 350/2017 bylo přijato.
351/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2017 v rozsahu předložené a projednané
důvodové zprávy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 351/2017 bylo přijato.
352/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až říjen 2017 podle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M, dosažené příjmy po konsolidaci 33.782.511,59 Kč, což je
77,99 % rozpočtu po změnách, a čerpané výdaje po konsolidaci 22.934.603,08 Kč, což je 50,14 % rozpočtu po
změnách. Stav na běžných účtech ke konci vykazovaného období činil 32.561.315,78 Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 352/2017 bylo přijato.
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353/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30. 9. 2017 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. 353/2017 bylo přijato.
354/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí výroční zprávu o činnosti „Základní školy a mateřské školy
Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizace“ za školní rok 2016/2017.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 354/2017 bylo přijato.
355/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyřazení majetku Obce Dvorce evidovaného v Základní škole a
mateřské škole Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizaci, podle předloženého návrhu č. 1 ze dne 23. 10.
2017.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 355/2017 bylo přijato.
356/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí žádost pana M. T. o změnu Územního plánu Dvorce ze dne
13. 10. 2017.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 356/2017 bylo přijato.
357/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. zřizuje s účinností od 20. 12. 2017 „Fond obnovy lesů ve vlastnictví Obce Dvorce“, pro který bude zřízen
samostatný bankovní účet,
2. schvaluje převedení finanční částky ve výši 3.000.000,- Kč z běžného účtu obce č. 1847652359/0800 na
nově zřízený účet „Fondu obnovy lesů ve vlastnictví Obce Dvorce“ v termínu do 31. 12. 2017,
3. stanoví, že finanční prostředky „Fondu obnovy lesů ve vlastnictví Obce Dvorce“ budou průběžně čerpány
výhradně na úhradu nákladů/výdajů spojených s pěstební činností v lesích ve vlastnictví Obce Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 357/2017 bylo přijato.
358/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje změnu účelu poskytnutí dotace poskytnuté z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2017 pobočnému
spolku „Sbor dobrovolných hasičů Dvorce“, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce, IČ 65471431,
ve výši 3.000,- Kč, následovně:
Dotace je určena na úhradu výdajů spojených s činností kroužku mladých hasičů v roce 2017 (tzn. výdaje
na činnost oddílu, cestovné, kancelářské potřeby, diplomy),
2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 201704 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Dvorce v roce 2017 uzavřené dne 24. 3. 2017 mezi Obcí Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce,
IČ 00295973, jako poskytovatelem dotace, a pobočným spolkem „SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Dvorce“, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce, IČ 65471431, jako příjemcem dotace, v předloženém
znění,
3. zmocňuje starostu k podpisu tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 358/2017 bylo přijato.
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359/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 pobočnému
spolku „SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce“, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce,
IČ 65471431, na úhradu výdajů spojených s činností kroužku mladých hasičů v roce 2018 (tzn. výdaje na
kulturní programy – vstupné a dopravné, na nákup pracovních stejnokrojů PS II, kancelářských potřeb,
učebních pomůcek a pohonných hmot, na cestovné a pořízení překážek – např. lávka, kladina, bariéry),
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, v předloženém
znění,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 359/2017 bylo přijato.
360/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 pobočnému
spolku „SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce“, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce,
IČ 65471431, na úhradu výdajů spojených se zajištěním soutěže v hasičském víceboji TFA – HARTAMAN
2018 (tzn. výdaje na poháry, diplomy, dárkové koše, pozvánky, medaile, upomínkové předměty, občerstvení
pro soutěžící, pořadatele a hosty, cestovné, kancelářské, drogistické a toaletní potřeby, pronájem 2 ks
mobilních toalet TOI),
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, v předloženém
znění,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 360/2017 bylo přijato.
361/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 69.100,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 spolku
„Občanské sdružení - Spolek paní a dívek“, se sídlem Palackého 33, 793 68 Dvorce, IČ 22693092, na úhradu
výdajů spojených s pořádáním kulturních akcí a provozem klubovny příjemce dotace v roce 2018 takto:
a) 15.000,- Kč – na akci „Zájezd pro děti s doprovodem“,
b) 15.000,- Kč – na akci „Jarmark a ukázky starých řemesel“,
c) 10.000,- Kč – na akci „Dílničky pro děti“,
d) 29.100,- Kč – na provoz spolku (tzn. nájem, elektrická energie, internet pro veřejnost, cestovné,
propagace obce, náklady na topení, provozní náklady),
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, v předloženém znění,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 361/2017 bylo přijato.
362/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 spolku
„MOTO KLUB DVORCE z.s.“, se sídlem Opavská 366, 793 68 Dvorce, IČ 22843914, na úhradu výdajů
spojených s činností MOTO KLUBU DVORCE z. s. v roce 2018 (tzn. výdaje spojené s úpravou a údržbou
tratě, zakoupením pohárů a materiálu na pořádání závodů v roce 2018 a pořádáním Enduro motoškoly),
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 z.s.,
se sídlem Opavská 366, 793 68 Dvorce, IČ 22843914, jako příjemce dotace, v předloženém znění,
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3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 362/2017 bylo přijato.
363/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 spolku
„ALCORE MOTORSPORT, o.s.“, se sídlem Smetanova 197, 793 68 Dvorce, IČ 22734015, na úhradu
výdajů spojených s účastí příjemce dotace a reprezentací obce na Mistrovství České republiky a Mistrovství
Evropy v závodech automobilů do vrchu v roce 2018,
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, v předloženém znění,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 363/2017 bylo přijato.
364/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 310.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 spolku
„TJ Spartak Dvorce, z. s.“, se sídlem Na Aleji 297, 793 68 Dvorce, IČ 47655887, na úhradu nákladů
(výdajů) spojených s činností příjemce v roce 2018 takto:
a) 180.000,- Kč – na provozní náklady spolku (tzn. elektrická energie, vodné a stočné, náklady na
vytápění objektu tělocvičny, náklady na drobné opravy, likvidace odpadů, platby rozhodčím, praní
dresů, úklid, cestovné fotbalového oddílu, apod.),
b) 100.000,- Kč – na opravu objektu tělocvičny (tzn. obnova osvětlení hrací plochy, výmalba šaten a
chodeb, popř. výměna vstupních dveří nebo jiné drobnější opravy interiéru),
c) 30.000,- Kč – na opravu střídaček a záchytných sítí na hřišti (tzn. opravy nosných rámů, výměna
opláštění a zastřešení, pevné zakotvení střídaček do betonových patek, obnova a nové ukotvení
záchytných sítí),
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, v předloženém znění,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 364/2017 bylo přijato.
365/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 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 2018
(tzn. náklady na vytápění, elektrickou energii, vodné a stočné), ve kterých působí pobočka příjemce dotace,
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, v předloženém znění,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 365/2017 bylo přijato.
366/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 3000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 pobočnému
spolku „Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Křišťanovice“, se sídlem Křišťanovice č. p. 92, PSČ
793 68, IČ 75100142, na zakoupení léčiv pro prevenci před onemocněním včelstev,
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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 Český svaz včelařů, z.s., základní
organizace Křišťanovice, se sídlem Křišťanovice č. p. 92, PSČ 793 68, IČ 75100142, jako příjemce dotace,
v předloženém znění,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 366/2017 bylo přijato.
367/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 96.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 spolku
„Spolek Seniorklub Dvorce“, se sídlem Opavská 19, 793 68 Dvorce, IČ 06396691, na náklady (výdaje)
spojené s činností příjemce v roce 2018 takto:
a) 6.000,- Kč – výtvarný materiál, stolní hry,
b) 2.000,- Kč – předplatné časopisů,
c) 10.000,- Kč – úhrady lektorům za přednášky a kurzy,
d) 30.000,- Kč – cestovné (zájezdy, exkurze),
e) 2.000,- Kč – kancelářské potřeby,
f) 2.000,- Kč – úklidové prostředky,
g) 4.800,- Kč – roční provoz internetu,
h) 17.000,- Kč – stolní počítač,
i) 3.000,- Kč – monitor,
j) 4.000,- Kč – multifunkční tiskárna,
k) 1.000,- Kč – lampy,
l) 1.200,- Kč – magnetické popisovací tabule,
m) 1.000,- Kč – lékárnička s vybavením (skříňka),
n) 3000,- Kč – šicí stroj,
o) 9.000,- Kč – ostatní náklady (výdaje),
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 Spolek Seniorklub Dvorce, se sídlem
Opavská 19, 793 68 Dvorce, IČ 06396691, jako příjemce dotace, v předloženém znění,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (Ing. Peter)
Usnesení č. 367/2017 bylo přijato.
368/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 12.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 paní Evě
Kopřivové, se sídlem Na Vyhlídce 244, 793 68 Dvorce, IČ 05811571, na nákup materiálu pro výtvarné dílny
pro děti i dospělé (tzn. nákup materiálu a vybavení pro výtvarnou práci, nákup rydel na linoryt, tiskařských
barev, glazur, keramické hlíny a různých nástrojů pro keramickou výrobu),
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 paní Eva Kopřivová, se sídlem
Na Vyhlídce 244, 793 68 Dvorce, IČ 05811571, jako příjemce dotace, v předloženém znění,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 368/2017 bylo přijato.
369/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. bere na vědomí žádost pana Z. K. o poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce
2018, na uspořádání šesti hudebních vystoupení kapely „DUO KOMPLET“ s názvem „Čaje o páté“
v prostorách TURISTCENTRA Dvorce,
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2. nevyhovuje této žádosti pana Z. K. z důvodu, že uspořádání hudebního vystoupení kapely „DUO
KOMPLET“ s názvem „Čaje o páté“ bude řešeno na základě smluvního vztahu mezi Obcí Dvorce a panem
Z. K.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 369/2017 bylo přijato.
370/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 7500,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 na výdaje
spojené s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům na adrese Nemocniční č. p. 16, 793 68 Dvorce, umístěný na
pozemku parc. č. st. 676, zapsaný na LV č. 202 vedeném pro katastrální území Dvorce u Bruntálu, v obci
Dvorce, ze stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním na zdroj tepla podporovaný v rámci
dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“,
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 pan P. K., jako příjemce dotace,
v předloženém znění,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 370/2017 bylo přijato.
371/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí finanční plán střediska obecních vodovodů, kanalizací a čistírny
odpadních vod na rok 2018, který předložil Ing. Miroslav Balaj, správce obecních VaK.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 371/2017 bylo přijato.
372/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách:
 místostarosta:
11.000,- Kč,
 předseda výboru zastupitelstva obce:
3.068,- Kč,
 člen výboru zastupitelstva obce:
2.557,- Kč,
 člen zastupitelstva bez dalších funkcí:
1.534,- Kč.
Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena
zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 372/2017 bylo přijato.
373/2017
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. 373/2017 bylo přijato.
374/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské školy Dvorce, okres
Bruntál, příspěvkové organizace na rok 2018 podle předloženého návrhu takto:
- VÝNOSY celkem ve výši
17.069,00 tis. Kč
- NÁKLADY celkem ve výši
17.069,00 tis. Kč
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 374/2017 bylo přijato.
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375/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyrovnaný rozpočet TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace
na rok 2018 podle předloženého návrhu takto:
- VÝNOSY celkem ve výši
7.632,00 tis. Kč
- NÁKLADY celkem ve výši
7.632,00 tis. Kč
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 375/2017 bylo přijato.
376/2017
1. Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje schodkový rozpočet Obce Dvorce na rok 2018 v paragrafovém znění
takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
43.103,00 tis. Kč
financování ve výši
8.445,00 tis. Kč
celkové zdroje ve výši
51.548,00 tis. Kč
běžné výdaje ve výši
39.078,00 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši
12.470,00 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
51.548,00 tis. Kč
2. Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2018:
- příspěvek na provoz ve výši 3.246,- tis. Kč pro Základní školu a mateřskou školu Dvorce, okres Bruntál,
příspěvkovou organizaci,
- příspěvek na provoz ve výši 3.220,- tis. Kč pro TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvkovou organizaci.
3. Zastupitelstvo obce Dvorce stanoví, že se povoluje změna ve výdajové části rozpočtu na rok 2018 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. 376/2017 bylo přijato.
377/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozpočet sociálního fondu zaměstnanců Obce Dvorce na rok 2018 podle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 377/2017 bylo přijato.
378/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje zařazení investiční akce „Dokončení rekonstrukce – „Polyfunkční dům
č. p. 50, Dvorce“ k realizaci v roce 2018.
Výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - 1 (Ing. Peter), Zdrželi se - 1 (Bc. Gajdoš)
Usnesení č. 378/2017 bylo přijato.
379/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje zařazení investiční akce „Energetické úspory na bytovém domě Na
Aleji 302“ k realizaci v roce 2018.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 379/2017 bylo přijato.
380/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje zařazení investiční akce „Opravy chodníků a ostatních ploch“
k realizaci v roce 2018.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 380/2017 bylo přijato.
381/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje upravený soupis prací pěstební činnosti v obecních lesích v roce 2018 včetně jejich ocenění podle
předloženého projektu pěstební činnosti pro lesní hospodářský celek Dvorce na rok 2018,
2. bere na vědomí očekávanou cenu dřeva dle sortimentu.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 381/2017 bylo přijato.
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382/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Dvorce na roky 2019-2023 podle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 1 (p. Kunčar), Zdrželi se - 0
Usnesení č. 382/2017 bylo přijato.
383/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Dvorce,
okres Bruntál, příspěvkové organizace na roky 2019-2020 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 1 (p. Kunčar), Zdrželi se - 0
Usnesení č. 383/2017 bylo přijato.
384/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové
organizace na roky 2019-2023 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 1 (p. Kunčar), Zdrželi se - 0
Usnesení č. 384/2017 bylo přijato.
385/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Program rozvoje obce Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 385/2017 bylo přijato.
386/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje demolici objektu rodinného domu č. p. 204 na ulici Úzká v obci Dvorce stojícího na pozemku
parc. č. st. 30 v k. ú. Dvorce u Bruntálu,
2. schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu „117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách“, který je součástí programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „117D08 – Podpora revitalizace
území“,
3. schvaluje Projekt následného využití revitalizovaného území s názvem „Demolice objektu rodinného domu
Dvorce, Úzká 204“ v souladu s přílohou č. 5 Zásad podprogramu pro poskytování dotací v roce 2018
z podprogramu „117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“, který je součástí programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR „117D08 – Podpora revitalizace území“.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 1 (Bc. Gajdoš), Zdrželi se - 0
Usnesení č. 386/2017 bylo přijato.
387/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. projednalo návrh „Dohody o narovnání“ sporných práv a povinností mezi Obcí Dvorce a společností
Vodafone Czech Republic a. s., který Obci Dvorce předložila společnost Vodafone Czech Republic a.s. dne
26. 10. 2017,
2. ukládá starostovi iniciovat jednání o úpravě podmínek předložené „Dohody o narovnání“.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 387/2017 bylo přijato.
388/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 364/2 (zahrada) o výměře
97 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu u rodinného domu č. p. 127 na ulici Opavská v obci Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 388/2017 bylo přijato.
389/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce zamítá žádost manželů K. o koupi pozemku parc. č. 372/6 (zahrada) o výměře
19 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 389/2017 bylo přijato.
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390/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí žádost manželů V. o prodej části pozemku parc. č. 2215/5 (ostatní
plocha, neplodná půda) a části pozemku parc. č. 2639 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vše v k. ú. Dvorce u
Bruntálu.
Výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 390/2017 bylo přijato.
391/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí tyto schválené dokumenty svazku obcí Bruntálsko:
 rozpočet na rok 2018,
 střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2021,
 rozpočtové opatření č. 2/2017,
 rozpočtové opatření č. 3/2017.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 391/2017 bylo přijato.
392/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí otevřený dopis ze dne 5. 11. 2017 adresovaný Zastupitelstvu obce
Dvorce panem R. Š.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 392/2017 bylo přijato.
393/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí zápis z 15. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce
Dvorce konaného dne 17. 9. 2017 a zápis z 16. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce
konaného dne 29. 11. 2017.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 393/2017 bylo přijato.
394/2017
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
2017. Odměna bude vyplacena s vyúčtováním mezd za měsíc prosinec 2017.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 394/2017 bylo přijato.
395/2017
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce pro rok
2018 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 395/2017 bylo přijato.

Jan Božovský
starosta

Ing. Jan Peter
místostarosta
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