USNESENÍ
2. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného v úterý 11. prosince 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.

23/2018
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. 23/2018 bylo přijato.
24/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce určuje zapisovatelem zápisu paní Jiřinu Božovskou a ověřovateli zápisu pana Ing.
Jana Petera a paní Bc. Zdeňku Šmahelovou.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 24/2018 bylo přijato.
25/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje následující program 2. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce:
1. Zahájení.
2. Volba členů návrhové komise.
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
4. Schválení programu zasedání.
5. Návrhy, připomínky a dotazy občanů.
6. Kontrola plnění usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dvorce.
7. Rozpočtové opatření č. 7/2018.
8. Rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až říjen 2018.
9. Mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 30. 9. 2018 – Obec Dvorce; Základní škola a mateřská škola
Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace; TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace.
10. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018.
11. Návrh na vyřazení majetku Obce Dvorce evidovaného v Základní škole a mateřské škole Dvorce, okres
Bruntál, příspěvkové organizaci.
12. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 – žadatelka paní L. P.
13. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Obce Dvorce – žadatelka paní D. H.
14. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 – žadatel SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Dvorce.
15. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 – žadatel Spolek paní a dívek.
16. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 – žadatel MOTO KLUB DVORCE z.s.
17. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 – žadatel ALCORE MOTORSPORT, o.s.
18. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 – žadatel TJ Spartak Dvorce, z.s.
19. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 – žadatel Základní umělecká škola,
Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace.
20. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 – žadatel Spolek Seniorklub Dvorce.
21. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 – žadatel pan Z. K.
22. Finanční plán obecních vodovodů a kanalizací na rok 2019.
23. Plán financování obnovy obecních vodovodů a kanalizací pro období 2019-2028.
24. Úprava ceny vodného a stočného.
25. Úprava nájemného v obecních bytech.
26. Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva obce Dvorce.
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27. Návrh na poskytnutí jednorázové finanční odměny členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva obce,
za výkon funkce v roce 2018.
28. Obecně závazná vyhláška obce Dvorce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
29. Rozpočet Základní školy a mateřské školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizace na rok 2019.
30. Rozpočet TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace na rok 2019.
31. Rozpočet Obce Dvorce na rok 2019 včetně rozpočtu sociálního fondu zaměstnanců obce na rok 2019.
Zařazení investičních akcí k realizaci v roce 2019.
Pěstební a těžební činnost v obecních lesích v roce 2019.
32. Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové
organizace na roky 2020-2021.
33. Rozpočet svazku obcí BRUNTÁLSKO na rok 2019.
34. Prodej části pozemku parc. č. 2639 (tj. nově vzniklého pozemku parc. č. 2639/3) v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
35. Žádost o prodej pozemku parc. č. 619/9 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
36. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 854/13 v k. ú. Rejchartice.
37. Nabídka k odkoupení pozemku parc. č. 1/2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
38. Určení kompetencí místostarosty obce Dvorce.
39. Plán kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva obce Dvorce pro rok 2019.
40. Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce pro rok 2019.
41. Žádost o schválení změny účelu poskytnutí dotace poskytnuté z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 žadatel SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dvorce.
42. Informace starosty.
43. Závěr zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 25/2018 bylo přijato.
26/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Dvorce konaného dne 30. 10. 2018.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 26/2018 bylo přijato.
27/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2018 v rozsahu předložené a projednané
důvodové zprávy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 27/2018 bylo přijato.
28/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až říjen 2018 podle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M, dosažené příjmy po konsolidaci 33.864.074,03 Kč, což je
80,19 % rozpočtu po změnách, a čerpané výdaje po konsolidaci 35.400.361,61 Kč, což je 65,01 % rozpočtu po
změnách. Stav na běžných účtech ke konci vykazovaného období činil celkem 29.199.769,64 Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 28/2018 bylo přijato.
29/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30. 9. 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. 29/2018 bylo přijato.
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30/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí výroční zprávu o činnosti „Základní školy a mateřské školy
Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizace“ za školní rok 2017/2018.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 30/2018 bylo přijato.
31/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyřazení majetku evidovaného v Základní škole a mateřské škole
Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizaci, podle předložených návrhů č. 1 a 2 ze dne 5. 12. 2018.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 31/2018 bylo přijato.
32/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 7.500,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 paní L. P.
na výdaje spojené s výměnou stávajícího zdroje tepla (kotel na pevná paliva s ručním přikládáním)
pro rodinný dům na adrese Opavská 126, 793 68 Dvorce, umístěný na pozemku parc. č. st. 211/1, zapsaném
na LV č. 67 vedeném pro katastrální území Dvorce u Bruntálu, v obci Dvorce, za zdroj tepla podporovaný
v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji",
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 L. P. jako příjemce dotace,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 32/2018 bylo přijato.
33/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. bere na vědomí žádost paní D. H. o poskytnutí příspěvku na ekologickou přestavbu kotle Viadrus U 26
provedenou v rodinném domě na adrese Lípová 88, 793 68 Dvorce,
2. odkládá projednání této žádosti paní D. H. na další zasedání Zastupitelstva obce Dvorce z důvodu upřesnění
podmínek poskytnutí případného finančního daru nebo případné dotace a vypracování návrhu příslušné
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 33/2018 bylo přijato.
34/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 68.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 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 2019 (tzn. výdaje na
pořízení překážek – bariéra břevno, kladina 4m a žebříková stěna, na výdaje spojené s táborem v Německu,
na provozní náklady – kancelářské potřeby, učební pomůcky, pohonné hmoty a cestovné),
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. 34/2018 bylo přijato.
35/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 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
2019 (tzn. výdaje na propagační materiály, medaile, poháry, butony, cestovné, pojištění, občerstvení pro
soutěžící, pořadatele a hosty, pronájem mobilních toalet),
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,
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3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 35/2018 bylo přijato.
36/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 pobočnému
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce,
IČ 65471431, na úhradu výdajů spojených s dopravou na „Hasičskou pouť na sv. Hostýně“,
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. 36/2018 bylo přijato.
37/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. bere na vědomí žádost pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce, se sídlem
Komenského 368, 793 68 Dvorce, IČ 65471431, o poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu Obce
Dvorce v roce 2019 na úhradu výdajů spojených s oslavami 145. výročí založení sboru,
2. nevyhovuje této žádosti pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 37/2018 bylo přijato.
38/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. bere na vědomí žádost pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce, se sídlem
Komenského 368, 793 68 Dvorce, IČ 65471431, o poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč z rozpočtu Obce
Dvorce v roce 2019 na úhradu provozních nákladů na činnost spolku v roce 2019,
2. nevyhovuje této žádosti pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 38/2018 bylo přijato.
39/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 108.500,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 Spolku paní
a dívek, se sídlem Palackého 33, 793 68 Dvorce, IČ 22693092, na úhradu výdajů spojených s činností
příjemce dotace v roce 2019 takto:
a) 44.000,- Kč – na provoz spolku (tzn. výdaje na nájem klubovny, spotřebu elektrické energie, vodné a
stočné, vytápění, reprezentaci obce, cestovné, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, pořízení
notebooku, internet pro veřejnost),
b) 58.000,- Kč – na pořádání kulturních akcí, zájezd pro děti s doprovodem, Dvorecké zpívání, Dílničky
pro děti, Jarmark starých řemesel a Přehlídku kapel,
c) 6.500,- Kč – na provoz tanečního klubu Dráčata (tzn. výdaje na pořízení malých reproduktorů,
reprezentaci a taneční soustředění),
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 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. 39/2018 bylo přijato.
40/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. bere na vědomí žádost spolku MOTO KLUB DVORCE z.s., se sídlem Opavská 366, 793 68 Dvorce,
IČ 22843914, o poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019,
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2. odkládá projednání této žádosti MOTO KLUBU DVORCE z.s. na další zasedání Zastupitelstva obce
Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 40/2018 bylo přijato.
41/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 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 2019,
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. 41/2018 bylo přijato.
42/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 380.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 spolku
TJ Spartak Dvorce, z. s., se sídlem Na Aleji 297, 793 68 Dvorce, IČ 47655887, na úhradu výdajů spojených
s činností příjemce dotace v roce 2019 (tzn. výdaje na provoz spolku – tj. elektrická energie, vodné a stočné,
vytápění objektu tělocvičny, drobné opravy, likvidace odpadů, platby rozhodčím, praní dresů, úklid,
cestovné fotbalového oddílu, apod.; na opravu objektu tělocvičny spočívající v dokončení opravy fasádní
omítky z uliční strany budovy; na výměnu oken v objektu tělocvičny),
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. 42/2018 bylo přijato.
43/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 Základní
umělecké škole, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvkové organizaci, na úhradu části nákladů spojených
s provozem nebytových prostor v budově č. p. 37 na ulici Olomoucká v obci Dvorce v roce 2019 (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,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 43/2018 bylo přijato.
44/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 70.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 Spolku
Seniorklub Dvorce, se sídlem Opavská 19, 793 68 Dvorce, IČ 06396691, na výdaje spojené s činností
příjemce dotace v roce 2019 (tzn. výdaje na výtvarný materiál, pracovní pomůcky, stolní hry, předplatné
časopisů, úhrady lektorům za přednášky a kurzy, cestovné a vstupné na zájezdy, exkurze a sportovní aktivity,
kancelářské potřeby, úklidové prostředky, provoz internetu a bankovní poplatky),
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,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 44/2018 bylo přijato.
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45/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. bere na vědomí žádost pana Z. K. o poskytnutí dotace ve výši 24.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce
2019 na pořádání retro hudební zábavy pro obyvatele Dvorců,
2. nevyhovuje této žádosti pana Z. K.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 45/2018 bylo přijato.
46/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí finanční plán střediska obecních vodovodů, kanalizací a čistírny
odpadních vod na rok 2019, který předložil Ing. Miroslav Balaj, správce obecních vodovodů a kanalizací.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 46/2018 bylo přijato.
47/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, které jsou v majetku
Obce Dvorce, pro období 2019-2028, který zpracoval Ing. Miroslav Balaj, správce obecních vodovodů a
kanalizací.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 47/2018 bylo přijato.
48/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce za účelem financování obnovy obecních vodovodů a kanalizací ve smyslu ust. § 8
odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů:
1. schvaluje s účinností od 1. 1. 2019 úpravu ceny vodného a stočného v obci Dvorce takto:
- cena bez DPH u vodného 23,70 Kč za 1 m3,
- cena bez DPH u stočného 19,- Kč za 1 m3,
2. schvaluje s účinností od 1. 1. 2020 úpravu ceny vodného a stočného v obci Dvorce takto:
- cena bez DPH u vodného 24,70 Kč za 1 m3,
- cena bez DPH u stočného 20,- Kč za 1 m3,
3. schvaluje s účinností od 1. 1. 2021 úpravu ceny vodného a stočného v obci Dvorce takto:
- cena bez DPH u vodného 25,70 Kč za 1 m3,
- cena bez DPH u stočného 21,- Kč za 1 m3,
4. schvaluje s účinností od 1. 1. 2022 úpravu ceny vodného a stočného v obci Dvorce takto:
- cena bez DPH u vodného 26,70 Kč za 1 m3,
- cena bez DPH u stočného 22,- Kč za 1 m3.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 48/2018 bylo přijato.
49/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje s účinností od 1. 7. 2019 zvýšení sazby měsíčního nájemného u
obecních bytů takto:
 u zateplených obecních bytů o 6,- Kč/m² na 36,- Kč/m²,
 u nezateplených obecních bytů o 4,- Kč/m² na 32,- Kč/m².
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (pan Božovský)
Usnesení č. 49/2018 bylo přijato.
50/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce stanovuje odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 15.000,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2019 a v případě
zvolení nového místostarosty ode dne jeho zvolení do funkce místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 1 (paní Vojáčková), Zdrželi se - 1 (Ing. Peter)
Usnesení č. 50/2018 bylo přijato.
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51/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce stanovuje odměnu svým neuvolněným členům za výkon funkce předsedy
výboru/komise ve výši 3283,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2019 a v případě zvolení
nového předsedy výboru/komise ode dne jeho zvolení do funkce předsedy výboru/komise.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (Mgr. Krajkovičová)
Usnesení č. 51/2018 bylo přijato.
52/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce stanovuje odměnu svým neuvolněným členům za výkon funkce člena
výboru/komise ve výši 2736,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2019 a v případě zvolení
nového člena výboru/komise ode dne jeho zvolení do funkce člena výboru/komise.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (Mgr. Bodláková)
Usnesení č. 52/2018 bylo přijato.
53/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce bez
dalších funkcí ve výši 1641,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2019 a v případě nastoupení
náhradníka na uvolněný mandát ode dne složení slibu.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 53/2018 bylo přijato.
54/2018
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 A. H. ve výši 1300,- Kč za výkon funkce člena Kulturní komise v roce 2018,
 paní O. V. ve výši 1300,- Kč za výkon funkce člena Kulturní komise v roce 2018,
 panu P. B. ve výši 1300,- Kč za výkon funkce člena Kulturní komise v roce 2018,
 paní H. B. ve výši 2490,- Kč za výkon funkce člena Komise pro občanské a sociální záležitosti v roce 2018,
 paní J. K. ve výši 2490,- Kč za výkon funkce člena Komise pro občanské a sociální záležitosti v roce 2018,
 paní J. V. ve výši 2490,- Kč za výkon funkce člena Komise pro občanské a sociální záležitosti v roce 2018,
 panu M. H. ve výši 1300,- Kč za výkon funkce člena Komise pro občanské a sociální záležitosti v roce 2018.
Odměny budou vyplaceny s vyúčtováním mezd za měsíc prosinec 2018.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 54/2018 bylo přijato.
55/2018
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 - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 55/2018 bylo přijato.
56/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské školy Dvorce, okres
Bruntál, příspěvkové organizace na rok 2019 podle předloženého návrhu takto:
- VÝNOSY celkem ve výši
19.570,00 tis. Kč
- NÁKLADY celkem ve výši
19.570,00 tis. Kč
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 56/2018 bylo přijato.
57/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyrovnaný rozpočet TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace
na rok 2019 podle předloženého návrhu takto:
- VÝNOSY celkem ve výši
8.264,00 tis. Kč
- NÁKLADY celkem ve výši
8.264,00 tis. Kč
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 57/2018 bylo přijato.
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58/2018
1. Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje schodkový rozpočet Obce Dvorce na rok 2019 v paragrafovém znění
takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
41.885,50 tis. Kč
financování ve výši
9.749,00 tis. Kč
celkové zdroje ve výši
51.634,50 tis. Kč
běžné výdaje ve výši
39.501,50 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši
12.133,00 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
51.634,50 tis. Kč
2. Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2019:
- příspěvek na provoz ve výši 3.252,- tis. Kč pro Základní školu a mateřskou školu Dvorce, okres Bruntál,
příspěvkovou organizaci,
- příspěvek na provoz ve výši 3.450,- tis. Kč pro TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvkovou organizaci.
3. Zastupitelstvo obce Dvorce stanoví, že se povoluje změna ve výdajové části rozpočtu na rok 2019 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. 58/2018 bylo přijato.
59/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozpočet sociálního fondu zaměstnanců Obce Dvorce na rok 2019 podle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 59/2018 bylo přijato.
60/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje dokončení zakázky „Rekonstrukce – polyfunkční dům Dvorce,
Olomoucká č. p. 50“ v roce 2019.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 60/2018 bylo přijato.
61/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje zařazení investiční akce „Energeticko-úsporná opatření bytového domu
Na Aleji 302 ve Dvorcích“ k realizaci v roce 2019.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 61/2018 bylo přijato.
62/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje zařazení investiční akce „Obnova místní komunikace ulice Lípová, Dvorce“ k realizaci v roce
2019,
2. schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Obnova místní
komunikace ulice Lípová, Dvorce“.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 62/2018 bylo přijato.
63/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje soupis prací pěstební činnosti v obecních lesích v roce 2019 včetně jejich ocenění podle
předloženého projektu pěstební činnosti pro lesní hospodářský celek Dvorce na rok 2019,
2. bere na vědomí očekávanou cenu dřeva dle sortimentu.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 63/2018 bylo přijato.
64/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Dvorce,
okres Bruntál, příspěvkové organizace na roky 2020-2021 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 64/2018 bylo přijato.
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65/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí schválený rozpočet svazku obcí BRUNTÁLSKO na rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 65/2018 bylo přijato.
66/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje podle vyhlášeného záměru ze dne 22. 5. 2018, geometrického plánu č. 1053-11/2018 ze dne 20. 9.
2018 a znaleckého posudku č. 89/5079/2018 ze dne 30. 10. 2018 prodej majetku Obce Dvorce manželům V.,
a to:
 prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 2639/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 49 m2, který
vznikl rozdělením pozemku parc. č. 2639, vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu,
za výslednou zjištěnou cenu ve výši 1.810,- Kč (slovy Jedentisícosmsetdeset korun českých).
Kupující dále uhradí veškeré poplatky související s převodem majetku,
2. zmocňuje starostu k podpisu všech právních úkonů souvisejících s převodem majetku.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (Mgr. Krajkovičová)
Usnesení č. 66/2018 bylo přijato.
67/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 619/9 (zahrada) o výměře
87 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu na ulici Nemocniční v obci Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 67/2018 bylo přijato.
68/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 854/13 (ostatní
plocha, zeleň) o výměře cca 95 m2 u budovy s číslem popisným 35 v k. ú. Rejchartice.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 68/2018 bylo přijato.
69/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. bere na vědomí písemnou nabídku spoluvlastníků pozemku parc. č. 1/2 (trvalý travní porost) o celkové
výměře 5572 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu ze dne 7. 9. 2018 k odkoupení tohoto pozemku do vlastnictví
obce,
2. neakceptuje nabídku uvedenou v bodu 1. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (Mgr. Červinka)
Usnesení č. 69/2018 bylo přijato.
70/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce svěřuje místostarostovi obce Dvorce v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zabezpečování úkolů v samostatné působnosti obce
v těchto oblastech:
 životní prostředí: na úseku myslivosti, rybářství, lesního hospodářství a ochrany přírody a krajiny,
 hospodaření a správa majetku: zabezpečování výběrových řízení a veřejných zakázek a výkon funkce
předsedy dílčích inventarizačních komisí při provádění inventarizace majetku obce.
Místostarosta obce Dvorce plně zodpovídá za plnění svěřených úkolů ve shora uvedených oblastech, a to i bez
ohledu na přítomnost starosty a nezávisle na něm.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 70/2018 bylo přijato.
71/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva obce Dvorce pro rok
2019 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 71/2018 bylo přijato.
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72/2018
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce pro rok
2019 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 72/2018 bylo přijato.
73/2018
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, částí vycházkového
hasičského oděvu, kancelářských potřeb, učebních pomůcek a pohonných hmot, na cestovné a pořízení
překážek – např. lávka, kladina, bariéry),
2. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 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 - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 73/2018 bylo přijato.

Jan Božovský
starosta

Ing. Jan Peter
místostarosta
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