USNESENÍ
19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného ve čtvrtek 10. května 2018 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.

414/2018
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 - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 414/2018 bylo přijato.
415/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce určuje zapisovatelem zápisu paní Jiřinu Božovskou a ověřovateli zápisu paní Mgr.
Zdeňku Kočí a pana Ing. Jana Petera.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 415/2018 bylo přijato.
416/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje následující program 19. 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 18. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce.
6. Závěrečný účet Obce Dvorce za rok 2017.
7. Účetní závěrka Obce Dvorce za rok 2017.
8. Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace:
 zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017,
 účetní závěrka za rok 2017,
 návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017,
 žádost o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve školním roce 2018/2019.
9. TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace:
 zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017,
 účetní závěrka za rok 2017,
 žádost o udělení výjimky ze zrušení doplňkové činnosti,
 žádost o vybudování pokoje pro personál, skladu a kanceláře.
10. Návrhy na vyřazení majetku Obce Dvorce č. 1-SDH/2018, 1-OU/2018, 2-OU/2018 a 3-OU/2018.
11. Rozbor hospodaření na obecních vodovodech, kanalizacích a ČOV za rok 2017.
12. Rozpočtová opatření č. 1/2018 a 2/2018.
13. Rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až březen 2018.
14. Mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 31. 3. 2018 – Obec Dvorce; Základní škola a mateřská škola
Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace; TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace.
15. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 – žadatel pan Miroslav Klesnil.
16. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 – žadatel pan Hynek Heger.
17. Žádost o prodej části pozemků parc. č. 2215/5 a 2639 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
18. Žádost o prodej pozemku parc. č. 364/2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
19. Žádost o prodej části pozemků parc. č. 204/1 a 205/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
20. Projednání záměru převodu pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví Obce Dvorce.
21. Nabídka k odkoupení nemovitostí v obci Dvorce zapsaných na LV č. 448 (areál bývalého dřevoslohu).
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22. Stanovení počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu.
23. Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce.
24. Informace starosty.
25. Návrhy, připomínky a dotazy občanů.
26. Závěr zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 416/2018 bylo přijato.
417/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 18. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného dne 13. 2. 2018.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 417/2018 bylo přijato.
418/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření Obce Dvorce a závěrečný účet Obce
Dvorce za rok 2017 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dvorce, IČ 00295973 za rok
2017“.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 418/2018 bylo přijato.
419/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje účetní závěrku Obce Dvorce sestavenou ke dni 31. 12. 2017, včetně
výsledku hospodaření, v rozsahu předložené důvodové zprávy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 419/2018 bylo přijato.
420/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace
„Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace“ za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 420/2018 bylo přijato.
421/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská
škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace“ sestavenou ke dni 31. 12. 2017, včetně výsledku
hospodaření.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 421/2018 bylo přijato.
422/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace
„Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace“ za rok 2017 následovně:
 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 16.934,07 Kč bude převeden takto:
- částka ve výši 5.926,92 Kč do rezervního fondu této příspěvkové organizace na další rozvoj
činnosti,
- částka ve výši 11.007,15 Kč do fondu odměn této příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 422/2018 bylo přijato.
423/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání žádosti ředitelky příspěvkové organizace „Základní škola a
mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace“ o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků
v základní škole ve školním roce 2018/2019 povoluje podle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole pro školní rok 2018/2019 s tím, že Obec Dvorce, jako
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zřizovatel školy, uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským
normativem pro školní rok 2018/2019.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 423/2018 bylo přijato.
424/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace
„TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace“ za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 424/2018 bylo přijato.
425/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace „TURISTCENTRUM Dvorce,
příspěvková organizace“ sestavenou ke dni 31. 12. 2017, včetně výsledku hospodaření.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 425/2018 bylo přijato.
426/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání žádosti vedoucí příspěvkové organizace „TURISTCENTRUM
Dvorce, příspěvková organizace“ o udělení výjimky ze zrušení doplňkové činnosti z důvodu ztráty vykazované
po dobu delší dvou let povoluje této organizaci nadále vykonávat doplňkovou činnost.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 426/2018 bylo přijato.
427/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. bere na vědomí žádost vedoucí TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace, o vybudování pokoje
pro personál, skladu a kanceláře,
2. odkládá projednání této žádosti do příštího zasedání Zastupitelstva obce Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 1 (Ing. Peter), Zdrželi se - 0
Usnesení č. 427/2018 bylo přijato.
428/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyřazení majetku Obce Dvorce podle předložených návrhů
č. 1-SDH/2018, 1-OU/2018, 2-OU/2018 a 3-OU/2018.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 428/2018 bylo přijato.
429/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozbor hospodaření na obecních vodovodech, kanalizacích a čistírně
odpadních vod za rok 2017 předložený správcem tohoto majetku firmou Ing. Miroslav Balaj – MIBAS, včetně
vzájemného vypořádání pohledávek a závazků z rozboru vyplývajících.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 429/2018 bylo přijato.
430/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018 a rozpočtové opatření č. 2/2018
v rozsahu předložených a projednaných důvodových zpráv.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 430/2018 bylo přijato.
431/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až březen 2018 podle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M, dosažené příjmy po konsolidaci 11.370.494,47 Kč, což je
28,44 % rozpočtu po změnách, a čerpané výdaje po konsolidaci 9.413.899,48 Kč, což je 19,44 % rozpočtu po
změnách. Stav na běžných účtech ke konci vykazovaného období činil 33.186.098,12 Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 431/2018 bylo přijato.
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432/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 3. 2018 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 - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 432/2018 bylo přijato.
433/2018
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 Nádražní 333, 793 68 Dvorce, umístěný na
pozemku parc. č. st. 479, zapsaný na LV č. 103 vedeném pro katastrální území Dvorce u Bruntálu, v obci
Dvorce, ze stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za zdroj tepla podporovaný v rámci
dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“,
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 M. K., jako příjemce dotace,
v předloženém znění,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 433/2018 bylo přijato.
434/2018
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 Opavská 386, 793 68 Dvorce, umístěný na
pozemku parc. č. st. 847, zapsaném na LV č. 176 vedeném pro katastrální území Dvorce u Bruntálu, v obci
Dvorce, ze stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za zdroj tepla podporovaný v rámci
dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“,
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 H. H., jako příjemce dotace,
v předloženém znění,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 434/2018 bylo přijato.
435/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 2639 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře cca 60 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu, na ulici Opavská v obci Dvorce (mezi
fotbalovým hřištěm a bytovými domy Na Vyhlídce).
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 1 (Mgr. Bodláková), Zdrželi se - 1 (Mgr. Krajkovičová)
Usnesení č. 435/2018 bylo přijato.
436/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce zamítá žádost o prodej části pozemku parc. č. 2215/5 (ostatní plocha, neplodná
půda) v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 436/2018 bylo přijato.
437/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje podle vyhlášeného záměru ze dne 20. 12. 2017 a znaleckého posudku č. 21/5011/2018 ze dne
11. 3. 2018 prodej majetku Obce Dvorce manželům K., a to:
 prodej pozemku parc. č. 364/2 (zahrada) o výměře 97 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu
za výslednou zjištěnou cenu ve výši 13.680,- Kč (slovy Třinácttisícšestsetosmdesát korun českých).
Kupující dále uhradí veškeré poplatky související s převodem majetku,
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2. zmocňuje starostu k podpisu všech právních úkonů s převodem majetku souvisejících.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 437/2018 bylo přijato.
438/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje podle vyhlášeného záměru ze dne 20. 12. 2016, geometrického plánu č. 1037-79/2017 ze dne
27. 11. 2017 a znaleckého posudku č. 23/5013/2018 ze dne 11. 3. 2018 prodej majetku Obce Dvorce paní M.
L. a panu L. V., a to:
 prodej části pozemku parc. č. 204/1 díl „a“ (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 7 m2 a části
pozemku parc. č. 205/1 díl „b“ (orná půda) o výměře 52 m2, jejichž sloučením vznikl nový pozemek
parc. č. 205/7 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 59 m2, vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu,
za výslednou zjištěnou cenu ve výši 2.010,- Kč (slovy Dvatisícedeset korun českých).
Kupující dále uhradí veškeré poplatky související s převodem majetku,
2. zmocňuje starostu k podpisu všech právních úkonů s převodem majetku souvisejících.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 438/2018 bylo přijato.
439/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje záměr obce bezúplatně případně úplatně převést z vlastnictví státu České republiky do vlastnictví Obce Dvorce tyto pozemky v katastrálním území Dvorce u Bruntálu:
 parc. č. 2526/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 7927 m2,
 parc. č. 2766/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 2418 m2,
 parc. č. 2792/5 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 759 m2,
 parc. č. 2792/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 119 m2,
 parc. č. 2903 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 242 m2,
 parc. č. 2786/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 627 m2,
 parc. č. 2786/6 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 1570 m2,
 parc. č. 175/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 420 m2,
 parc. č. 175/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 1283 m2,
 parc. č. 175/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 103 m2,
 parc. č. 175/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 172 m2,
 parc. č. 2655 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 15038 m2,
 parc. č. 1837/1 (orná půda) – část pozemku o výměře cca 1307 m2,
 parc. č. 2838 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 4406 m2,
 parc. č. 2755 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 2647 m2,
 parc. č. 2837 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 4773 m2,
 parc. č. 2732/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 84 m2,
 parc. č. 932/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1406 m2,
 parc. č. 1108/3 (vodní plocha, vodní nádrž umělá) o výměře 31745 m2,
 parc. č. 1107/3 (trvalý travní porost) o výměře 22752 m2,
 parc. č. 2725 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 160 m2,
 parc. č. 2824 (zahrada) o výměře 445 m2,
 parc. č. 2859 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1400 m2.
Právo hospodaření k uvedeným pozemkům má Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3 – Žižkov.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 439/2018 bylo přijato.
440/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje záměr obce bezúplatně případně úplatně převést z vlastnictví státu České republiky do vlastnictví Obce Dvorce tyto pozemky v katastrálním území Rejchartice:
 parc. č. 914/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 520 m2,
 parc. č. 884/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 407 m2,
 parc. č. 884/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 217 m2,
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 parc. č. 896 (orná půda) o výměře 121 m2,
 parc. č. 933/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 6407 m2,
 parc. č. 933/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 18 m2,
 parc. č. 889 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1895 m2,
 parc. č. 241/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 566 m2,
 parc. č. 892/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1935 m2,
 parc. č. 892/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1411 m2,
 parc. č. 401/29 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 97 m2,
 parc. č. 401/26 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 124 m2.
Právo hospodaření k uvedeným pozemkům má Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3 – Žižkov.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 440/2018 bylo přijato.
441/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí písemnou nabídku pana J. V. ze dne 18. 1. 2018 k odkoupení
nemovitostí zapsaných na LV č. 448 v k. ú. Dvorce u Bruntálu (bývalý areál dřevovýroby).
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 441/2018 bylo přijato.
442/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce akceptuje písemnou nabídku pana J. V. ze dne 18. 1. 2018 k odkoupení
nemovitostí zapsaných na LV č. 448 v k. ú. Dvorce u Bruntálu (bývalý areál dřevovýroby).
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 1 (Mgr. Krajkovičová), Zdrželi se - 1 (Mgr. Bodláková)
Usnesení č. 442/2018 bylo přijato.
443/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že s účinností od 11. 5. 2018 bude celkový počet
zaměstnanců obce v obecním úřadu 7, z toho:
 4 zaměstnanci zařazení do obecního úřadu, kteří jsou úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 3 ostatní zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 443/2018 bylo přijato.
444/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí zápis ze 17. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce
Dvorce konaného dne 6. 2. 2018.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 444/2018 bylo přijato.

Jan Božovský
starosta

Ing. Jan Peter
místostarosta
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