USNESENÍ
8. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného ve čtvrtek 12. března 2020 od 17 hodin
v TURISTCENTRU ve Dvorcích
Jedná se o upravené znění (tj. částečně anonymizované) z důvodu ochrany osobních údajů.

187/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje návrhovou komisi ve složení:
předsedkyně komise paní Mgr. Jitka Krajkovičová, členové komise paní Olga Vojáčková a pan Mgr. Petr
Červinka.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 187/2020 bylo přijato.
188/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce určuje zapisovatelem zápisu paní Jiřinu Božovskou a ověřovateli zápisu paní
Helgu Kapsovou a paní Bc. Zdeňku Šmahelovou.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 188/2020 bylo přijato.
189/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje následující program 8. 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 7. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce.
6. Návrhy, připomínky a dotazy občanů.
7. Rozpočtové opatření č. 9/2019.
8. Rozbor hospodaření Obce Dvorce za rok 2019.
9. Návrhy na vyřazení majetku Obce Dvorce č. 1-OU/2020 a 2-OU/2020.
10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 – žadatel SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Dvorce.
11. Žádost o finanční příspěvek na provoz pro rok 2020 – žadatel Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková
organizace.
12. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ – žadatel Moravskoslezský kraj.
13. Žádosti o poskytnutí finančního daru za účelem kompenzace nákladů na realizaci přeložky vodovodního
řadu na ulici Komenského v obci Dvorce.
14. Smlouva č. 07911961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci
„Podpora výměny kotlů v obci Dvorce, okr. Bruntál“.
15. Dodatek č. 05/2019 ke Smlouvě o svozu odpadu – TS Bruntál, s. r. o.
16. Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Dvorce – navrhovatel AVELI ECO s. r. o.
17. Žádost o prodej pozemku parc. č. st. 123/1 v k. ú. Křišťanovice – žadatel Obec Křišťanovice.
18. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2786/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
19. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2315/2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
20. Záměr na prodej pozemku parc. č. st. 559, jehož součástí je stavba s číslem popisným 382 (rodinný dům), a
pozemku parc. č. 501/3 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
21. Žádost o rozšíření veřejné kanalizace na ulici Smetanova v obci Dvorce.
22. Informace starosty.
23. Závěr zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 189/2020 bylo přijato.
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190/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 7. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného dne 12. 12. 2019.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 190/2020 bylo přijato.
191/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2019 v rozsahu předložené a projednané
důvodové zprávy.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 191/2020 bylo přijato.
192/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až prosinec 2019
podle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestaveného ke dni 31. 12. 2019:
- dosažené příjmy po konsolidaci celkem ve výši 41.932.826,69 Kč, což je 91,84 % rozpočtu po změnách,
- čerpané výdaje po konsolidaci celkem ve výši 41.466.713,83 Kč, což je 87,01 % rozpočtu po změnách,
- financování po konsolidaci celkem ve výši 466.112,86 Kč, což je 23,33 % rozpočtu po změnách,
- stav na běžných bankovních účtech ke konci vykazovaného období činil celkem 25.509.461,08 Kč,
- stav v pokladně ke konci vykazovaného období činil 6.218,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 192/2020 bylo přijato.
193/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyřazení majetku Obce Dvorce podle předložených návrhů
č. 1-OU/2020 a 2-OU/2020.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 193/2020 bylo přijato.
194/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 15.000,- 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 soutěže v hasičském víceboji TFA – HARTAMAN
2020 (tzn. výdaje na kancelářské potřeby, cestovné, pojištění, pronájem mobilních toalet, plakáty, diplomy,
medaile, poháry, butony, upomínkové předměty, fotodokumentaci a občerstvení pro soutěžící, pořadatele a
hosty),
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 - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 194/2020 bylo přijato.
195/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání zamítá žádost organizace „Klíč – centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace“, se sídlem Dolní hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc, IČ 70890595, o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu Obce Dvorce na provoz této organizace v roce 2020.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 195/2020 bylo přijato.
196/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 22.500,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020
Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, na spolufinancování
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného krajem v rámci Operačního
programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638,
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2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako poskytovatel, a Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, jako příjemce,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 196/2020 bylo přijato.
197/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 35.149,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 paní A. F.
na kompenzaci nákladů vynaložených na realizaci přeložky vodovodního řadu na ulici Komenského v obci
Dvorce,
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 paní A. F. jako obdarovaná,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (Bc. Šmahelová)
Usnesení č. 197/2020 bylo přijato.
198/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 35.149,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 panu J. N.
na kompenzaci nákladů vynaložených na realizaci přeložky vodovodního řadu na ulici Komenského v obci
Dvorce,
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 J. N. jako obdarovaný,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (Bc. Šmahelová)
Usnesení č. 198/2020 bylo přijato.
199/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 35.149,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 manželům
S. na kompenzaci nákladů vynaložených na realizaci přeložky vodovodního řadu na ulici Komenského
v obci Dvorce,
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 manželé S. jako obdarovaní,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (Bc. Šmahelová)
Usnesení č. 199/2020 bylo přijato.
200/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 35.149,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 manželům
Š. na kompenzaci nákladů vynaložených na realizaci přeložky vodovodního řadu na ulici Komenského
v obci Dvorce,
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 manželé Š. jako obdarovaní,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (Bc. Šmahelová)
Usnesení č. 200/2020 bylo přijato.
201/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje přijetí podpory formou dotace ve výši 1.050.000,- Kč ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na akci „Podpora výměny kotlů v obci Dvorce, okr. Bruntál“ realizovanou v letech 2019 až 2023,
2. schvaluje uzavření smlouvy č. 07911961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky formou dotace ve výši 1.050.000,- Kč, kterou uzavírají Státní fond životního prostředí České
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republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, a Obec Dvorce, se sídlem Náměstí
13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako příjemce podpory,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 201/2020 bylo přijato.
202/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje uzavření dodatku č. 05/2019 Smlouvy o svozu odpadu uzavřené dne 15. 12. 2014, který uzavírají
TS Bruntál, s.r.o., se sídlem Zeyerova 1489/12, 792 01 Bruntál, IČ 25823337, a Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973,
2. zmocňuje starostu k podpisu tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 202/2020 bylo přijato.
203/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny č. 2 Územního plánu
Dvorce v rozsahu návrhu na pořízení změny územního plánu podaného navrhovatelem:
 AVELI ECO s.r.o., se sídlem Hodolanská 36/38, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 27836444, dne 29. 11.
2019,
za podmínky, že navrhovatel, na jehož návrh a z jehož výhradní potřeby je změna č. 2 Územního plánu
Dvorce pořizována, uhradí veškeré náklady na pořízení změny č. 2 Územního plánu Dvorce uvedené
v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona,
2. určuje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování změny č. 2 Územního plánu
Dvorce zastupitele obce Dvorce pana Jana Božovského, který bude spolupracovat v souladu s příslušnými
ustanoveními stavebního zákona (§ 47 odst. 1 a 4, § 53 odst. 1) s pořizovatelem změny č. 2 Územního plánu
Dvorce,
3. schvaluje na základě zmocnění uvedeného v § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost Obce Dvorce o pořízení
změny č. 2 Územního plánu Dvorce podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona Městským úřadem
Bruntál, úřadem územního plánování.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 203/2020 bylo přijato.
204/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje podle vyhlášeného záměru ze dne 29. 11. 2019 a znaleckého posudku č. 2769-05/20 ze dne 29. 1.
2020 prodej majetku Obce Dvorce Obci Křišťanovice, se sídlem Křišťanovice č. p. 92, 793 68 Dvorce
u Bruntálu, IČ 00296147, a to:
 prodej pozemku parc. č. st. 123/1 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) o výměře 150 m2 v k. ú.
Křišťanovice
za zjištěnou cenu ve výši 6.280,- Kč (slovy Šesttisícdvěstaosmdesát 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 - 0
Usnesení č. 204/2020 bylo přijato.
205/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání zamítá žádost pana J. T. o prodej části pozemku parc. č. 2786/1
v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 205/2020 bylo přijato.
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206/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 2315/2 (ostatní
plocha, neplodná půda) o výměře cca 330 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu na ulici Budišovská v obci Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 206/2020 bylo přijato.
207/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje plné znění záměru obce prodat nemovité věci na ulici Budišovská v obci Dvorce, k. ú. Dvorce u
Bruntálu, vedené v katastru nemovitostí na LV číslo 365 Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,
Katastrálním pracovištěm Bruntál, a to:
 pozemek parc. č. st. 559 o výměře 112 m2, vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba Dvorce č. p. 382, rodinný dům, včetně tohoto domu,
 pozemek parc. č. 501/3 o výměře 1379 m2, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, jiná
plocha,
2. konstatuje důležitý zájem obce při prodeji nemovitých věcí v obci Dvorce, k. ú. Dvorce u Bruntálu,
vedených v katastru nemovitostí na LV číslo 365 Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,
Katastrálním pracovištěm Bruntál, a to:
 pozemku parc. č. st. 559 o výměře 112 m2, vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba Dvorce č. p. 382, rodinný dům, včetně tohoto domu, a
 pozemku parc. č. 501/3 o výměře 1379 m2, vedeného v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, jiná
plocha,
takto:
 nemovité věci jsou pro obec nepotřebné, a zájmem obce je nebýt jejich vlastníkem,
 nemovité věci obec zatěžují současnými i potencionálními náklady,
 primární je zajistit využití nemovitých věcí a jejich rekonstrukci (estetika obce) než přímý zisk z kupní
ceny,
 zajištění možnosti bydlení pro konkrétní zájemce; zájem může projevit každý s tím, že obec při
rozhodování bude preferovat osoby mající osobní vztahy k obci,
umožňující prodat shora uvedené nemovité věci i za cenu nižší, než je v místě a čase obvyklé.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 207/2020 bylo přijato.
208/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. po projednání bere na vědomí žádost pana J. P. o prodloužení stávající kanalizace na ulici Smetanova v obci
Dvorce,
2. schvaluje vypracování projektové dokumentace pro realizaci rozšíření stávající veřejné kanalizace v majetku
Obce Dvorce tak, aby bylo umožněno napojení na tuto kanalizaci kanalizačními přípojkami vlastníků
rodinných domů č. p. 185, 197, 228, 257, 264 a 349 na ulici Smetanova v obci Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 208/2020 bylo přijato.

Jan Božovský
starosta

Ing. Jan Peter
místostarosta
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