USNESENÍ
10. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného ve čtvrtek 10. září 2020 od 17 hodin
v TURISTCENTRU ve Dvorcích
Jedná se o upravené znění (tj. částečně anonymizované) z důvodu ochrany osobních údajů.

238/2020
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. 238/2020 bylo přijato.
239/2020
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. 239/2020 bylo přijato.
240/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje následující program 10. 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 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce.
7. Rozpočtová opatření č. 3/2020 a 4/2020.
8. Rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až červenec 2020.
9. Mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 30. 6. 2020 – Obec Dvorce; Základní škola a mateřská škola
Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace; TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace.
10. Smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím
související a výkon autorského dozoru – název akce: Revitalizace náměstí – Dvorce.
11. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 – žadatel SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Dvorce.
12. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ – žadatel Moravskoslezský kraj.
13. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 670/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
14. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 142 a části pozemku parc. č. 144 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
15. Žádosti o uzavření dodatku ke kupní smlouvě uzavřené dne 16. 6. 2020 za účelem prodeje 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.
16. Dražba pozemku parc. č. st. 32, jehož součástí je stavba s číslem popisným 206 (rodinný dům), v k. ú.
Dvorce u Bruntálu.
17. Návrh na doplnění obsahu změny č. 2 Územního plánu Dvorce – navrhovatel AVELI ECO s. r. o.
18. Závěrečný účet svazku obcí Bruntálsko za rok 2019.
19. Informace starosty.
20. Závěr zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 240/2020 bylo přijato.
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241/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného dne 11. 6. 2020.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 241/2020 bylo přijato.
242/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3/2020 a 4/2020 v rozsahu předložených a
projednaných důvodových zpráv.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 242/2020 bylo přijato.
243/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až červenec 2020
podle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestaveného ke dni 31. 7. 2020:
- dosažené příjmy po konsolidaci celkem ve výši 25.241.021,78 Kč, což je 53,60 % rozpočtu po změnách,
- čerpané výdaje po konsolidaci celkem ve výši 19.310.613,10 Kč, což je 39,62 % rozpočtu po změnách,
- financování po konsolidaci celkem ve výši 5.930.408,68 Kč, což je 360,56 % rozpočtu po změnách,
- stav na běžných bankovních účtech ke konci vykazovaného období činil celkem 29.828.631,27 Kč,
- stav v pokladně ke konci vykazovaného období činil 13.648,00 Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 243/2020 bylo přijato.
244/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30. 6. 2020 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. 244/2020 bylo přijato.
245/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou
činnost s tím související a výkon autorského dozoru pro akci s názvem: „Revitalizace náměstí - Dvorce“,
kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako objednatel/příkazce,
a ATELIER 38 s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 25858343, jako
zhotovitel/příkazník,
2. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 245/2020 bylo přijato.
246/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání zamítá žádost pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Dvorce, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce, IČ 65471431, o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Dvorce na úhradu výdajů spojených s výstavbou pergoly u hasičské zbrojnice v obci Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 246/2020 bylo přijato.
247/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 7.500,- 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 - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 247/2020 bylo přijato.
248/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 670/1 (ostatní
plocha, zeleň) o výměře cca 190 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu u rodinného domu číslo popisné 316 na ulici
Nemocniční v obci Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 248/2020 bylo přijato.
249/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 142 (zahrada) o
výměře cca 300 m2 a části pozemku parc. č. 144 (zahrada) o výměře cca 130 m2, vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu
na ulici Dlouhá v obci Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 249/2020 bylo přijato.
250/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. po projednání žádostí manželů Č. ze dne 13. 8. 2020 o uzavření dodatku ke kupní smlouvě uzavřené dne
16. 6. 2020 mezi Obcí Dvorce a manželi Č. bere na vědomí právní situaci, která vznikla ohledně plnění dle
kupní smlouvy uzavřené mezi Obcí Dvorce a manželi Č. dne 16. 6. 2020, kdy požadavky banky
neodpovídají textu smlouvy v části předkupního práva a výhrady zpětné koupě, a dále není objektivně možné
dostát termínu splatnosti kupní ceny,
2. schvaluje vyhlášení záměru obce uzavřít dodatek ke kupní smlouvě uzavřené dne 16. 6. 2020 mezi Obcí
Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako prodávající, a manželi Č., jako kupujícími,
jejímž předmětem koupě jsou tyto nemovité věci ve vlastnictví Obce Dvorce: pozemek KN parc. č. st. 559 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 112 m², jehož součástí je stavba Dvorce č. p. 382; rodinný dům a
pozemek KN parc. č. 501/3 – ostatní plocha, o výměře 1379 m², vše nacházející se v k. ú. Dvorce u Bruntálu
(633879), obec Dvorce, zapsáno na LV č. 365 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Bruntál, jehož uzavřením dojde ke změně čl. II. a čl. III. smlouvy tak, aby plnění dle smlouvy
bylo možné, a to z důvodu zájmu obce na realizaci smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 250/2020 bylo přijato.
251/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje účast Obce Dvorce v elektronické exekuční nedobrovolné dražbě nařízené usnesením
Exekutorského úřadu Přerov č. j. 203 Ex 61144/11-285 ze dne 18. 8. 2020,
2. schvaluje nabytí pozemku parc. č. st. 32 o výměře 337 m2, vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Dvorce, č. p. 206, rodinný dům, včetně tohoto domu, vše
nacházející se v k. ú. Dvorce u Bruntálu, obci Dvorce, zapsáno v katastru nemovitostí na LV číslo 362
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, do vlastnictví obce
v elektronické exekuční nedobrovolné dražbě nařízené usnesením Exekutorského úřadu Přerov č. j. 203 Ex
61144/11-285 ze dne 18. 8. 2020,
3. souhlasí se složením stanovené dražební jistoty ve výši 70.000,- Kč na účet Exekutorského úřadu Přerov,
4. svěřuje starostovi pravomoc určit nejvyšší podání v této dražbě, popřípadě rozhodnout o dalších konkrétních
podmínkách účasti obce v této dražbě,
5. pověřuje starostu k zastupování obce v této dražbě.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 251/2020 bylo přijato.
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252/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. po projednání bere na vědomí návrh společnosti AVELI ECO s.r.o., se sídlem Hodolanská 36/38,
Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 27836444, ze dne 17. 6. 2020 na pořízení změny Územního plánu Dvorce,
2. 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, doplnění obsahu změny č. 2 Územního plánu
Dvorce o prověření změny funkčního využití pozemků parc. č. 363/19, 347/6 a 348/12 v k. ú. Rejchartice
z plochy zemědělské na plochu T (plochy technické infrastruktury) pro účely rozšíření provozované skládky.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 252/2020 bylo přijato.
253/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání bere na vědomí schválený závěrečný účet svazku obcí Bruntálsko
za rok 2019 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Bruntálsko,
IČ: 04690290 za rok 2019“ a „Zprávy revizní komise ze dne 25. 11. 2019“.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 253/2020 bylo přijato.

Jan Božovský
starosta

Ing. Jan Peter
místostarosta
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