USNESENÍ
20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného ve čtvrtek 26. července 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.

445/2018
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. 445/2018 bylo přijato.
446/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce určuje zapisovatelem zápisu paní Jiřinu Božovskou a ověřovateli zápisu paní Mgr.
Zdeňku Kočí a pana Ing. Jana Petera.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 446/2018 bylo přijato.
447/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje následující program 20. 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 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce.
6. Informace o odstoupení paní P. H. z funkce vedoucí TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace.
Jmenování nové vedoucí TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace.
7. Opětovné projednání žádosti o vybudování pokoje pro personál, skladu a kanceláře v salónku
TURISTCENTRA Dvorce.
8. Rozpočtová opatření č. 3/2018 a 4/2018.
9. Rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až červen 2018.
10. Žádost o změnu Územního plánu Dvorce – žadatel pan M. T.
11. Odkoupení nemovitostí v obci Dvorce zapsaných na LV č. 448 (areál bývalého dřevoslohu).
12. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 – žadatelka paní P. H.
13. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 – žadatel pan J. K.
14. Žádost o poskytnutí finančního daru – žadatel pan M. V.
15. Žádost o schválení změny účelu poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 - žadatel Spolek
paní a dívek.
16. Žádost o prodej pozemku parc. č. 854/17 v k. ú. Rejchartice.
17. Výzva Ministerstva zemědělství vlastníkům vodovodů a kanalizací.
18. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů (GDPR).
19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-8014303
Dvorce, p. č. 619/4, Andreovský, NNV, NNK.
20. Informace starosty.
21. Návrhy, připomínky a dotazy občanů.
22. Závěr zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 447/2018 bylo přijato.
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448/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného dne 10. 5. 2018.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 448/2018 bylo přijato.
449/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí sdělení paní P. H. ze dne 30. 5. 2018 o vzdání se pracovního
místa vedoucí TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace ke dni 31. 7. 2018.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 449/2018 bylo přijato.
450/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce jmenuje s účinností od 1. 8. 2018 paní P. J., do funkce vedoucí příspěvkové
organizace „TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace“, se sídlem Smetanova 284, 793 68 Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 450/2018 bylo přijato.
451/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce po opětovném projednání zamítá žádost vedoucí TURISTCENTRA Dvorce,
příspěvkové organizace, o vybudování pokoje pro personál, skladu a kanceláře v budově TURISTCENTRA
Dvorce ze dne 20. 4. 2018.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (Ing. Peter)
Usnesení č. 451/2018 bylo přijato.
452/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018 a rozpočtové opatření č. 4/2018
v rozsahu předložených a projednaných důvodových zpráv.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 452/2018 bylo přijato.
453/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až červen 2018 podle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M, dosažené příjmy po konsolidaci 21.115.947,31 Kč, což je
52,79 % rozpočtu po změnách, a čerpané výdaje po konsolidaci 18.309.980,87 Kč, což je 37,80 % rozpočtu po
změnách. Stav na běžných účtech ke konci vykazovaného období činil 33.432.642,82 Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 453/2018 bylo přijato.
454/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. projednalo žádost pana M. T. o změnu Územního plánu Dvorce ze dne 3. 5. 2018,
2. souhlasí s pořízením změny č. 1 Územního plánu Dvorce za podmínky, že pan M. T. uhradí náklady na
pořízení změny v plné jejich výši.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 454/2018 bylo přijato.
455/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje koupi nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Bruntál na LV č. 448 pro obec Dvorce, katastrální území Dvorce u Bruntálu, a to:
 pozemek parc. č. St. 422 o výměře 410 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
o na pozemku stojí stavba bez čp/če – stavba občanského vybavení,
 pozemek parc. č. St. 429 o výměře 477 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
o součástí je stavba Dvorce č. p. 315 - jiná stavba
o stavba stojí na pozemku p. č.: St. 429,
 pozemek parc. č. St. 827 o výměře 162 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
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o součástí je stavba bez čp/če – stavba občanského vybavení
o stavba stojí na pozemku p. č.: St. 827,
pozemek parc. č. 166/1 o výměře 1706 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha,
pozemek parc. č. 166/5 o výměře 304 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha,
pozemek parc. č. 166/6 o výměře 125 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
pozemek parc. č. 166/11 o výměře 91 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
pozemek parc. č. 167/1 o výměře 132 m2 – ostatní plocha, neplodná půda,
pozemek parc. č. 167/2 o výměře 185 m2 – ostatní plocha, neplodná půda,



stavba Dvorce č. p. 265 – jiná stavba
o na parcele St. 103/2 (LV 60000),
 stavba bez čp/če – stavba občanského vybavení
o na parcele St. 401/3 (LV 365)
o na parcele St. 422,
z vlastnictví pana J. V. do vlastnictví Obce Dvorce za kupní cenu ve výši 1.742.000,- Kč (slovy:
jedenmilionsedmsetčtyřicetdvatisíc korun českých),
2. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi panem J. V., jako prodávajícím, a Obcí Dvorce, se sídlem Náměstí
13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako kupujícím, na základě které dojde k převodu vlastnického práva k
nemovitým věcem uvedeným v bodu 1. tohoto usnesení z vlastnictví pana J. V. do vlastnictví Obce Dvorce,
3. zmocňuje starostu k podpisu všech právních úkonů souvisejících s převodem vlastnického práva
k nemovitým věcem uvedeným v bodu 1. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 2 (Mgr. Bodláková, Mgr. Krajkovičová), Zdrželi se - 0
Usnesení č. 455/2018 bylo přijato.
456/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 7.500,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 na výdaje
spojené s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům na adrese Komenského 360, 793 68 Dvorce, umístěný na
pozemku parc. č. st. 511, zapsaný na LV č. 131 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 - 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 paní P. 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. 456/2018 bylo přijato.
457/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 7.500,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 na výdaje
spojené s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům na adrese Nemocniční 25, 793 68 Dvorce, umístěný na
pozemku parc. č. st. 760, zapsaný na LV č. 185 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 - 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 J. K., jako příjemce dotace,
v předloženém znění,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (Mgr. Krajkovičová)
Usnesení č. 457/2018 bylo přijato.
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458/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7.500,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 na výměnu
zdroje tepla pro rodinný dům na adrese Smetanova 357, Dvorce, ze stávajícího kotle na pevná paliva za
tepelné čerpadlo NIBE F2040-12 (vzduch-voda), která byla uskutečněna dne 1. 6. 2015,
2. schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí tohoto daru, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako dárce, a pan M. V., jako obdarovaný,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 458/2018 bylo přijato.
459/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje změnu účelu poskytnutí dotace poskytnuté z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 Spolku 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) 20.000,- Kč – na akci „Zájezd pro děti s doprovodem“,
b) 10.000,- 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 Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 201804 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Dvorce v roce 2018 uzavřené dne 16. 2. 2018 mezi Obcí Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce,
IČ 00295973, jako poskytovatelem dotace, a Spolkem paní a dívek, se sídlem Palackého 33, 793 68 Dvorce,
IČ 22693092, jako příjemcem dotace, v předloženém znění,
3. zmocňuje starostu k podpisu tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 459/2018 bylo přijato.
460/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce zamítá žádost o prodej pozemku parc. č. 854/17 (ostatní plocha, zeleň) v k. ú.
Rejchartice.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 460/2018 bylo přijato.
461/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí výzvu Ministerstva zemědělství vlastníkům vodovodů a
kanalizací ze dne 1. 6. 2018, ve které Ministerstvo zemědělství upozorňuje Obec Dvorce na možné riziko
nedostatečné tvorby prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 461/2018 bylo přijato.
462/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. bere na vědomí základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a
přenesené působnosti obce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), která tvoří přílohu
tohoto usnesení,
2. ukládá jednotlivým členům zastupitelstva obce a jednotlivým členům výborů zastupitelstva obce, aby při
plnění svých úkolů zajišťovali dodržování těchto pravidel,
3. ukládá starostovi obce zajistit dodržování těchto pravidel při zpracování osobních údajů obecním úřadem a
jednotlivými členy komisí zřízených dle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a při plnění smluv, jejichž předmětem je zpracování osobních údajů.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 1 (p. Kunčar), Zdrželi se - 0
Usnesení č. 462/2018 bylo přijato.
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463/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje záměr zřídit věcné břemeno k pozemkům parc. č. 249/1, 250/3, 619/7, 2786/4, 2786/5 a 248/1
v k. ú. Dvorce u Bruntálu ve vlastnictví Obce Dvorce, jehož obsahem bude právo společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., jako budoucí oprávněné, umístit na těchto pozemcích zařízení distribuční soustavy
„kabelové vedení NN – 0,4kV, SS200, SV100, SV200“, toto zařízení provozovat, opravovat a udržovat, a
provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Obce Dvorce, jako budoucí povinné, výkon
těchto práv strpět,
2. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu č. IV-12-8014303 Dvorce, p. č. 619/4, Andreovský, NNV, NNK, kterou uzavírají Obec Dvorce,
se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako budoucí povinná, a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, jako budoucí oprávněná,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 463/2018 bylo přijato.
464/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce ukládá panu starostovi prověřit podmínky na nákup kompostérů k rodinným
domům a zahrádkám, a to do příštího zasedání Zastupitelstva obce Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 464/2018 bylo přijato.

Jan Božovský
starosta

Ing. Jan Peter
místostarosta
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