USNESENÍ
21. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného ve čtvrtek 20. září 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.

465/2018
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. 465/2018 bylo přijato.
466/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce určuje zapisovatelem zápisu paní Jiřinu Božovskou a ověřovateli zápisu pana
Antonína Kunčara a pana Ing. Jana Petera.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 466/2018 bylo přijato.
467/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje následující program 21. 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 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce.
6. Rozpočtové opatření č. 5/2018.
7. Rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až srpen 2018.
8. Mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 30. 6. 2018 – Obec Dvorce; Základní škola a mateřská škola
Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace; TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace.
9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 – žadatelka paní J. Č.
10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 – žadatel pan A. K.
11. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 – žadatelka paní M. K.
12. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 – žadatel Český svaz včelařů, z. s.
13. Žádost o schválení změny účelu poskytnutí dotace poskytnuté z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 žadatel SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dvorce.
14. Žádost o schválení změny účelu poskytnutí dotace poskytnuté z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 žadatel Spolek Seniorklub Dvorce.
15. Obecně závazná vyhláška obce Dvorce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dvorce.
16. Řád veřejného pohřebiště obce Dvorce.
17. Monitorovací zpráva za rok 2017 příspěvkové organizace „TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková
organizace“.
18. Zápisy ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce.
19. Návrh na poskytnutí jednorázové finanční odměny členům Finančního výboru a Kontrolního výboru
Zastupitelstva obce Dvorce za výkon funkce v roce 2018.
20. Závěrečný účet svazku obcí BRUNTÁLSKO za rok 2017.
21. Informace starosty.
22. Návrhy, připomínky a dotazy občanů.
23. Závěr zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 467/2018 bylo přijato.
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468/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného dne 26. 7. 2018.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 468/2018 bylo přijato.
469/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018 v rozsahu předložené a projednané
důvodové zprávy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 469/2018 bylo přijato.
470/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až srpen 2018 podle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M, dosažené příjmy po konsolidaci 26.990.996,18 Kč, což je
65,24 % rozpočtu po změnách, a čerpané výdaje po konsolidaci 26.120.479,85 Kč, což je 48,00 % rozpočtu po
změnách. Stav na běžných účtech ke konci vykazovaného období činil 31.374.521,45 Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 470/2018 bylo přijato.
471/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30. 6. 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. 471/2018 bylo přijato.
472/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 7.500,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 paní J. Č.
na výdaje spojené s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům na adrese Na Aleji 291, 793 68 Dvorce, umístěný
na pozemku parc. č. st. 424, zapsaném na LV č. 76 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 J. Č., jako příjemce dotace,
v předloženém znění,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 472/2018 bylo přijato.
473/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 7.500,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 panu A. K.
na výdaje spojené s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům na adrese Na Aleji 313, 793 68 Dvorce, umístěný
na pozemku parc. č. st. 474, zapsaném na LV č. 416 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 A. K., jako příjemce dotace,
v předloženém znění,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (p. Kunčar)
Usnesení č. 473/2018 bylo přijato.
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474/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 7.500,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 paní M. K.
na výdaje spojené s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům na adrese Opavská 312, 793 68 Dvorce, umístěný
na pozemku parc. č. st. 458, zapsaném na LV č. 281 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 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. 474/2018 bylo přijato.
475/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 pobočnému
spolku „Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Křišťanovice“, se sídlem Křišťanovice č. p. 92, PSČ
793 68, IČ 75100142, na provozní náklady spojené s chovem včel a prevenci před onemocněním včelstev,
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,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 475/2018 bylo přijato.
476/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje změnu účelu poskytnutí dotace poskytnuté z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 pobočnému
spolku „SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce“, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce,
IČ 65471431, takto:
a) 14.756,60 Kč – 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),
b) 5.243,40 Kč – 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 Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 201803 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Dvorce v roce 2018 uzavřené dne 19. 3. 2018 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,
3. zmocňuje starostu k podpisu tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 476/2018 bylo přijato.
477/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce vydává na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, 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
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 477/2018 bylo přijato.
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478/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce vydává v souladu s § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Řád veřejného pohřebiště obce Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 478/2018 bylo přijato.
479/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí monitorovací zprávu za rok 2017 příspěvkové organizace
„TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace“ zpracovanou Finančním výborem Zastupitelstva obce
Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 479/2018 bylo přijato.
480/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje změnu účelu poskytnutí dotace poskytnuté z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 ve výši 96.000,Kč spolku „Spolek Seniorklub Dvorce“, se sídlem Opavská 19, 793 68 Dvorce, IČ 06396691, na úhradu
výdajů spojených s činností příjemce v roce 2018 (tzn. výdaje na výtvarný materiál, stolní hry, předplatné
časopisů, úhrady lektorům za přednášky a kurzy, cestovné a vstupné na zájezdy, exkurze a sportovní aktivity,
občerstvení, kancelářské potřeby, úklidové prostředky, provoz internetu, stolní počítač, monitor,
multifunkční tiskárnu, stolní lampy, magnetické popisovací tabule, lékárničku s vybavením, šicí stroj,
chladničku, projektor, promítací plátno, sodastream, pomůcky na výtvarnou činnost a nádobí),
2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 201801 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Dvorce v roce 2018 uzavřené dne 18. 1. 2018 mezi Obcí Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce,
IČ 00295973, jako poskytovatelem dotace, a Spolkem Seniorklub Dvorce, se sídlem Opavská 19, 793 68
Dvorce, IČ 06396691, jako příjemcem dotace,
3. zmocňuje starostu k podpisu tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 480/2018 bylo přijato.
481/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí zápisy ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce
Dvorce konaných ve dnech 3. 5. 2018, 20. 7. 2018 a 18. 9. 2018.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 481/2018 bylo přijato.
482/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce ukládá panu starostovi řídit se doporučeními Kontrolního výboru Zastupitelstva
obce Dvorce z kontroly ze dne 18. 9. 2018 pod bodem 2.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 482/2018 bylo přijato.
483/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí jednorázové finanční odměny paní Janě Ridlové ve výši
1000,- Kč a paní Monice Zonové ve výši 1.000,- Kč za výkon funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva
obce Dvorce v roce 2018. Odměna bude vyplacena s vyúčtováním mezd za měsíc září 2018.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 483/2018 bylo přijato.
484/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí jednorázové finanční odměny panu Ing. Bronislavu
Böhmovi ve výši 3000,- Kč za výkon funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce v roce 2018.
Odměna bude vyplacena s vyúčtováním mezd za měsíc září 2018.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 484/2018 bylo přijato.
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485/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání bere na vědomí schválený závěrečný účet svazku obcí Bruntálsko
za rok 2017 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Bruntálsko,
IČ: 04690290 za rok 2017“ a „Zápisu z revizní komise ze dne 10. 11. 2017“.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 485/2018 bylo přijato.

Jan Božovský
starosta

Ing. Jan Peter
místostarosta
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