USNESENÍ
6. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 17 hodin
v TURISTCENTRU ve Dvorcích
Jedná se o upravené znění (tj. částečně anonymizované) z důvodu ochrany osobních údajů.

124/2019
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. 124/2019 bylo přijato.
125/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce určuje zapisovatelem zápisu paní Jiřinu Božovskou a ověřovateli zápisu paní
Helgu Kapsovou a pana Ing. Jana Petera.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 125/2019 bylo přijato.
126/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje následující program 6. 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 5. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce.
7. Žádost o schválení změny účelu poskytnutí dotace poskytnuté z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 –
žadatel SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dvorce.
8. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 – žadatel SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Dvorce.
9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 – žadatel Spolek Seniorklub Dvorce.
10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 – žadatel Spolek paní a dívek.
11. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 – žadatel Český svaz včelařů, z.s., základní
organizace Křišťanovice.
12. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 – žadatel TJ Spartak Dvorce, z.s.
13. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 – žadatel ALCORE MOTORSPORT, o.s.
14. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 – žadatel Základní umělecká škola,
Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace.
15. Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 – žadatel MOTO KLUB
DVORCE z.s.
16. Rozpočtové opatření č. 7/2019.
17. Rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až září 2019.
18. Mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 30. 9. 2019 – Obec Dvorce; Základní škola a mateřská škola
Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace; TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace.
19. Žádost o prodej pozemků parc. č. 1/1 a parc. č. 1/2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
20. Žádost o prodej pozemku parc. č. 51 a část pozemků parc. č. 854/6, parc. č. 93/3, parc. č. 82, parc. č. 80,
parc. č. 67, parc. č. 29/1 a parc. č. 854/13 v k. ú. Rejchartice.
21. Žádost o prodej nebo bezúplatný převod pozemku parc. č. st. 123/1 v k. ú. Křišťanovice.
22. Nabídka k odkoupení pozemku parc. č. 1888/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu do vlastnictví Obce Dvorce.
23. Jmenování nových členů školské rady za zřizovatele Základní školy a mateřské školy Dvorce, okres
Bruntál, příspěvkové organizace.
24. Informace starosty.
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25. Závěr zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 126/2019 bylo přijato.
127/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného dne 27. 8. 2019.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 127/2019 bylo přijato.
128/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje změnu účelu poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč poskytnuté na základě Veřejnoprávní smlouvy
č. 201903 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 pobočnému spolku SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Dvorce, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce, IČ 65471431, takto:
Dotace je určena na úhradu těchto výdajů:
a) 9.272,60 Kč - na úhradu výdajů spojených s realizací soutěžního odpoledne hasičů při příležitosti 145.
výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů Dvorce (tzn. výdaje na mobilní WC – TOI TOI, plakáty,
odznaky, butony, pamětní listy, výroční medaile, věcné ceny do soutěží, kapelu, věnec a občerstvení),
b) 10.727,40 Kč - 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 Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 201903 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Dvorce v roce 2019 uzavřené dne 9. 1. 2019 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. 128/2019 bylo přijato.
129/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 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 2020 (tzn. výdaje na
výzbrojní materiál, výstroj, kancelářské potřeby, cestovné, ceny do soutěží a tábor),
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 - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 129/2019 bylo přijato.
130/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 pobočnému
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce,
IČ 65471431, na zakoupení 6 ks vycházkových stejnokrojů pro dospělé členy 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 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 - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 130/2019 bylo přijato.
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131/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 pobočnému
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce,
IČ 65471431, na úhradu výdajů spojených se zajištěním okrskové soutěže mužů v požárním sportu v roce
2020 (tzn. výdaje na poháry, medaile, diplomy, upomínkové předměty, občerstvení pro soutěžící),
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 - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 131/2019 bylo přijato.
132/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 75.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 Spolku
Seniorklub Dvorce, se sídlem Opavská 19, 793 68 Dvorce, IČ 06396691, na výdaje spojené s činností
příjemce dotace v roce 2020 (tzn. výdaje na výtvarný materiál, pracovní pomůcky, společenské hry,
předplatné časopisů, úhrady lektorům za přednášky a kurzy, reprezentaci obce při partnerské spolupráci se
spolky seniorů, cestovné a vstupné na zájezdy, exkurze a sportovní aktivity, kancelářské potřeby, úklidové
prostředky, poplatky za internet a telefonní služby 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 - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 132/2019 bylo přijato.
133/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 107.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 Spolku paní
a dívek, se sídlem Palackého 33, 793 68 Dvorce, IČ 22693092, na úhradu výdajů spojených s činností
příjemce dotace v roce 2020 takto:
a) 44.000,- Kč – na provoz spolku (tzn. výdaje na reprezentaci obce, cestovné, kancelářské potřeby,
internet pro veřejnost a provoz klubovny – tj. elektrická energie, vodné a stočné, vytápění a čisticí
prostředky),
b) 53.000,- Kč – na pořádání kulturních akcí, zájezd pro děti s doprovodem, Dvorecké zpívání, Dílničky
pro děti, Jarmark starých řemesel a Přehlídku kapel,
c) 10.000,- Kč – na provoz tanečního klubu Dráčata (tzn. výdaje na pořízení zrcadel, 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 - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 133/2019 bylo přijato.
134/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 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 - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 134/2019 bylo přijato.
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135/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 315.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 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 2020 (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.; výdaje na výměnu oken v objektu tělocvičny a výdaje na realizaci
zábran pro vjezd na fotbalové hřiště),
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 - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 135/2019 bylo přijato.
136/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 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 v závodech automobilů do vrchu v roce 2020,
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 - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 136/2019 bylo přijato.
137/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 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 2020 (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 - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 137/2019 bylo přijato.
138/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 spolku
MOTO KLUB DVORCE z. s., se sídlem Opavská 366, 793 68 Dvorce, IČ 22843914, na úhradu výdajů
spojených s údržbou motokrosové tratě v obci Dvorce v roce 2020,
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 MOTO KLUB DVORCE z. s., se sídlem Opavská
366, 793 68 Dvorce, IČ 22843914, jako obdarovaný,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 1 (paní Vojáčková), Zdrželi se - 0
Usnesení č. 138/2019 bylo přijato.
139/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019 v rozsahu předložené a projednané
důvodové zprávy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 139/2019 bylo přijato.
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140/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až září 2019 podle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestaveného ke dni 30. 9. 2019:
- dosažené příjmy po konsolidaci celkem ve výši 28.421.688,76 Kč, což je 64,32 % rozpočtu po změnách,
- čerpané výdaje po konsolidaci celkem ve výši 29.416.411,56 Kč, což je 57,74 % rozpočtu po změnách,
- financování po konsolidaci celkem ve výši 994.722,80 Kč, což je 14,72 % rozpočtu po změnách,
- stav na běžných bankovních účtech ke konci vykazovaného činil celkem 24.134.965,12 Kč,
- stav v pokladně ke konci vykazovaného období činil 15.763,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 140/2019 bylo přijato.
141/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30. 9. 2019 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. 141/2019 bylo přijato.
142/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí žádost pana B. Š. o prodej pozemků parc. č. 1/1 a parc. č. 1/2
v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 142/2019 bylo přijato.
143/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. bere na vědomí žádost společnosti MED 68 s. r. o, se sídlem Terronská 947/49, 160 00 Praha 6 – Bubeneč,
IČ 28823877, o prodej pozemku parc. č. 51 a část pozemku parc. č 854/6, parc. č. 93/3, parc. č. 82, parc. č.
80, parc. č. 67, parc. č. st. 29/1 a parc. č. 854/13, vše v k. ú. Rejchartice, kterou podal na základě plné moci
pan M. P.,
2. zamítá žádost společnosti MED 68 s. r. o, se sídlem Terronská 947/49, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ
28823877, o prodej pozemků uvedených v bodě 1. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 143/2019 bylo přijato.
144/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. bere na vědomí žádost Obce Křišťanovice, se sídlem Křišťanovice č. p. 92, PSČ 793 68, IČ 00296147,
o sdělení podmínek prodeje či převodu pozemku parc. č. st. 123/1 v k. ú. Křišťanovice z vlastnictví Obce
Dvorce do vlastnictví Obce Křišťanovice,
2. schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. st. 123/1 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště)
o výměře 150 m2 v k. ú. Křišťanovice.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 144/2019 bylo přijato.
145/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. bere na vědomí nabídku k odkoupení pozemku parc. č. 1888/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu z vlastnictví
společnosti Agropodnik Dvorce, a. s., se sídlem Křišťanovice č. p. 171, PSČ 793 68, IČ 45192545,
do vlastnictví Obce Dvorce, kterou podalo dne 31. 10. 2019 Biskupství ostravsko-opavské, se sídlem
Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 65468953,
2. neakceptuje tuto nabídku k odkoupení pozemku parc. č. 1888/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 145/2019 bylo přijato.
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146/2019
Zastupitelstvo obce Dvorce jmenuje s účinností od 15. 11. 2019 do funkce člena školské rady při Základní
škole a mateřské škole Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizaci, za zřizovatele školy pana Jana
Božovského a paní Bc. Zdeňku Šmahelovou.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 146/2019 bylo přijato.

Jan Božovský
starosta

Ing. Jan Peter
místostarosta

Stránka 6 z 6

