USNESENÍ
11. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného v úterý 1. prosince 2020 od 17 hodin
v TURISTCENTRU ve Dvorcích
Jedná se o upravené znění (tj. částečně anonymizované) z důvodu ochrany osobních údajů.

254/2020
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 - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 254/2020 bylo přijato.
255/2020
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. 255/2020 bylo přijato.
256/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje následující program 11. 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 10. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce.
7. Dodatek č. 1 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.
8. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 48/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
9. Zrušení záměru Obce Dvorce na prodej části pozemku parc. č. 142 a části pozemku parc. č. 144 v k. ú.
Dvorce u Bruntálu schváleného Zastupitelstvem obce Dvorce dne 10. 9. 2020 usnesením č. 249/2020.
10. Žádosti o prodej části pozemku parc. č. 142 a části pozemku parc. č. 144 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
11. Rozpočtové opatření č. 5/2020.
12. Rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až říjen 2020.
13. Mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 30. 9. 2020 – Obec Dvorce; Základní škola a mateřská škola
Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace; TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace.
14. Návrh na vyřazení majetku Obce Dvorce č. 3-OU/2020.
Návrhy na vyřazení majetku evidovaného v Základní škole a mateřské škole Dvorce, okres Bruntál,
příspěvkové organizaci.
15. Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 – žadatel pan J. V.
16. Žádost o schválení změny účelu poskytnutí dotace poskytnuté z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 žadatel Spolek paní a dívek.
17. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 – žadatel Spolek paní a dívek.
18. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 – žadatel Český svaz včelařů, z.s., základní
organizace Křišťanovice.
19. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 – žadatel Spolek Seniorklub Dvorce.
20. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 – žadatel TJ Spartak Dvorce, z.s.
21. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 – žadatel SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Dvorce.
22. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 – žadatel ALCORE MOTORSPORT, o.s.
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23. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 – žadatel Základní umělecká škola,
Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace.
24. Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 – žadatel MOTO KLUB
DVORCE z.s.
25. Obecně závazná vyhláška obce Dvorce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
26. Finanční plán obecních vodovodů a kanalizací na rok 2021.
27. Rozpočet TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace na rok 2021.
28. Rozpočet Základní školy a mateřské školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizace na rok 2021.
29. Rozpočet Obce Dvorce na rok 2021 včetně rozpočtu sociálního fondu zaměstnanců obce na rok 2021.
Zařazení investičních akcí k realizaci v roce 2021.
Pěstební a těžební činnost v obecních lesích v roce 2021.
30. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dvorce na roky 2022-2024.
31. Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové
organizace na roky 2022-2023.
32. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Podpora výměny kotlů v obci Dvorce, okr.
Bruntál“.
33. Revokace usnesení Zastupitelstva obce Dvorce č. 99/2009 bod e) ze dne 14. 5. 2009.
34. Zápisy ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce.
35. Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce na rok 2021.
36. Plán kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva obce Dvorce na rok 2021.
37. Návrh na poskytnutí jednorázové finanční odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou členy
zastupitelstva obce, za výkon funkce v roce 2020.
38. Změna stanov dobrovolného svazku obcí Bruntálsko.
39. Informace starosty.
40. Závěr zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 256/2020 bylo přijato.
257/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 10. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného dne 10. 9. 2020.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 257/2020 bylo přijato.
258/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. 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 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi Obcí Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce,
IČ 00295973, jako prodávající, a manželi Č., jako kupujícími, který mění čl. II. a čl. III. smlouvy tak, aby
plnění dle smlouvy bylo možné, a to z důvodu zájmu obce na realizaci smlouvy,
3. schvaluje uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě mezi Obcí Dvorce a manželi Č.,
4. zmocňuje starostu k podpisu tohoto Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 258/2020 bylo přijato.
259/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 48/1 (ostatní plocha,
neplodná půda) o výměře cca 557 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu na ulici Partyzánská v obci Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 259/2020 bylo přijato.
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260/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. ruší vyhlášený záměr Obce Dvorce 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, schválený
Zastupitelstvem obce Dvorce dne 10. 9. 2020 usnesením č. 249/2020, a to z důvodu právní jistoty budoucích
smluvních vztahů, neboť byla dodatečně identifikována obsahová neurčitost tohoto záměru,
2. ukládá starostovi obce připravit ve spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové nový
záměr adresný s právně správným obsahem 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, a tento nový záměr předložit k projednání na příští zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 260/2020 bylo přijato.
261/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání zamítá žádost pana M. S. o 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, a to z důvodu zrušení vyhlášeného záměru na prodej částí uvedených pozemků usnesením
Zastupitelstva obce Dvorce č. 260/2020 ze dne 1. 12. 2020.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 261/2020 bylo přijato.
262/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání zamítá žádost manželů Ch. o 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, a to z důvodu zrušení vyhlášeného záměru na prodej částí uvedených pozemků usnesením
Zastupitelstva obce Dvorce č. 260/2020 ze dne 1. 12. 2020.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 262/2020 bylo přijato.
263/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020 v rozsahu předložené a projednané
důvodové zprávy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 263/2020 bylo přijato.
264/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až říjen 2020 podle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestaveného ke dni 31. 10. 2020:
- dosažené příjmy po konsolidaci celkem ve výši 36.927.657,54 Kč, což je 76,17 % rozpočtu po změnách,
- čerpané výdaje po konsolidaci celkem ve výši 27.247.662,42 Kč, což je 53,94 % rozpočtu po změnách,
- financování po konsolidaci celkem ve výši 9.679.995,12 Kč, což je 475,49 % rozpočtu po změnách,
- stav na běžných bankovních účtech ke konci vykazovaného období činil celkem 33.108.111,30 Kč,
- stav v pokladně ke konci vykazovaného období činil 15.185,00 Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 264/2020 bylo přijato.
265/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30. 9. 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. 265/2020 bylo přijato.
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266/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyřazení majetku Obce Dvorce podle předloženého návrhu
č. 3-OU/2020.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 266/2020 bylo přijato.
267/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyřazení majetku Obce Dvorce evidovaného v Základní škole a
mateřské škole Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizaci, podle předloženého návrhu č. 1/2020.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 267/2020 bylo přijato.
268/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská
škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace“ podle předloženého návrhu č. 1/2020.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 268/2020 bylo přijato.
269/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7.500,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 panu J. V.
na částečnou kompenzaci výdajů spojených s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům na adrese Nemocniční
211, 793 68 Dvorce, ze stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za zdroj tepla podporovaný v
rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace“,
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. V., jako obdarovaný,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 269/2020 bylo přijato.
270/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje změnu účelu poskytnutí dotace ve výši 107.000,- Kč poskytnuté na základě Veřejnoprávní
smlouvy č. 202005 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 Spolku paní a dívek, se sídlem
Palackého 33, 793 68 Dvorce, IČ 22693092, takto:
Dotace je určena na úhradu výdajů spojených s činností příjemce dotace v roce 2020 takto:
a) 34.000,- 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) 63.000,- Kč – na pořádání kulturních akcí, zájezd pro děti s doprovodem, Dvorecké zpívání, Dílničky
pro děti, Jarmark starých řemesel, Přehlídku kapel a zakoupení prostorového mikrofonu,
c) 10.000,- Kč – na provoz tanečního klubu Dráčata (tzn. výdaje na pořízení zrcadel, reprezentaci a taneční
soustředění),
2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 202005 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Dvorce v roce 2020 uzavřené dne 17. 2. 2020 mezi Obcí Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce,
IČ 00295973, jako poskytovatelem dotace, a Spolkem paní a dívek, se sídlem Palackého 33, 793 68 Dvorce,
IČ 22693092, jako příjemcem dotace,
3. zmocňuje starostu k podpisu tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 270/2020 bylo přijato.
271/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 107.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 Spolku paní
a dívek, se sídlem Palackého 33, 793 68 Dvorce, IČ 22693092, na úhradu výdajů spojených s činností
příjemce dotace v roce 2021 takto:
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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 - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 271/2020 bylo přijato.
272/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 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 na pořízení včelstev, léčiv a jiných
pomůcek pro boj s onemocněním včelstev a zařízení na zpracování včelího vosku,
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 - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 272/2020 bylo přijato.
273/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 60.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 Spolku
Seniorklub Dvorce, se sídlem Opavská 19, 793 68 Dvorce, IČ 06396691, na výdaje spojené s činností
příjemce dotace v roce 2021 (tzn. výdaje na výtvarný materiál, pracovní pomůcky, provozní materiál,
společenské hry, předplatné časopisů, úhrady lektorům za přednášky a kurzy, reprezentaci obce, cestovné a
vstupné na zájezdy, exkurze a sportovní aktivity, kancelářské potřeby, úklidové prostředky, poplatky za
internet a telefonní služby, bankovní poplatky a zhotovení dárků na akci Den seniorů),
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 - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 273/2020 bylo přijato.
274/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 250.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 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 2021 (tzn. výdaje na záchovnou činnost stávajících sportovišť spolku a
výdaje na provoz spolku – tj. elektrická energie, vodné a stočné, vytápění objektu tělocvičny, drobné opravy,
likvidace odpadu, platby rozhodčím, praní dresů, úklid, cestovné fotbalového oddílu, apod.),
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 - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 274/2020 bylo přijato.
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275/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 35.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 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 2021 takto:
a) 17.000,- Kč – na pořízení 14 ks tepláků a 14 ks dresů,
b) 10.000,- Kč – na zajištění soutěže (tzn. poháry, medaile, diplomy a občerstvení),
c) 8.000,- Kč – na provozní náklady (tzn. údržba hasičského vybavení a náčiní, občerstvení, týmová trička
a kšiltovky pro nové členy), cestovné a kancelářské potřeby,
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 - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 275/2020 bylo přijato.
276/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 15.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 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
2021 (tzn. výdaje na kancelářské potřeby, diplomy, medaile, dárkové koše, cestovné, pojištění soutěže a
občerstvení pro soutěžící a pořadatele),
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 - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 276/2020 bylo přijato.
277/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 15.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 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
2021 (tzn. výdaje na kancelářské potřeby, cestovné, občerstvení pro soutěžící a pořadatele, pojištění soutěže,
pronájem mobilních toalet, ceny pro vítěze, diplomy a medaile),
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 - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 277/2020 bylo přijato.
278/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 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 2021,
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 - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 278/2020 bylo přijato.
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279/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 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 2021 (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 - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 279/2020 bylo přijato.
280/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 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 2021,
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 - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (paní Vojáčková)
Usnesení č. 280/2020 bylo přijato.
281/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce vydává na základě § 14 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 - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 281/2020 bylo přijato.
282/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí finanční plán střediska obecních vodovodů, kanalizací a čistírny
odpadních vod na rok 2021, který předložil Ing. Miroslav Balaj, správce obecních vodovodů a kanalizací.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 282/2020 bylo přijato.
283/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyrovnaný rozpočet TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace
na rok 2021 podle předloženého návrhu takto:
- VÝNOSY celkem ve výši
8.225,40 tis. Kč
- NÁKLADY celkem ve výši
8.225,40 tis. Kč
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 283/2020 bylo přijato.
284/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské školy Dvorce, okres
Bruntál, příspěvkové organizace, na rok 2021 podle předloženého návrhu takto:
- VÝNOSY celkem ve výši
22.589,80 tis. Kč
- NÁKLADY celkem ve výši
22.589,80 tis. Kč
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 284/2020 bylo přijato.
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285/2020
1. Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje schodkový rozpočet Obce Dvorce na rok 2021 v paragrafovém znění
takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
46.338,00 tis. Kč
financování ve výši
12.905,50 tis. Kč
celkové zdroje ve výši
59.243,50 tis. Kč
běžné výdaje ve výši
41.689,50 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši
17.554,00 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
59.243,50 tis. Kč
2. Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2021:
- příspěvek na provoz ve výši 3.048,- tis. Kč pro Základní školu a mateřskou školu Dvorce, okres Bruntál,
příspěvkovou organizaci,
- příspěvek na provoz ve výši 3.523,- tis. Kč pro TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvkovou organizaci,
3. Zastupitelstvo obce Dvorce stanoví, že se povoluje změna ve výdajové části rozpočtu na rok 2021 v rámci
paragrafů v jednotlivých položkách, včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 285/2020 bylo přijato.
286/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozpočet sociálního fondu zaměstnanců Obce Dvorce na rok 2021 podle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 286/2020 bylo přijato.
287/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje zařazení těchto investičních akcí k realizaci v roce 2021:
 Oprava a dostavba chodníků ul. Komenského, Dvorce – předpokládané náklady 6.637,- tis. Kč,
 Zvýšení efektivity veřejné správy v obci Dvorce a Křišťanovice (pasportizace majetku a elektronická úřední
deska) – předpokládaná cena 2.936,- tis. Kč, doplatek dotace 1.952,- tis. Kč,
 Komplexní řešení problematiky bezpečnosti a sociálně patologických jevů v obci Dvorce – předpokládané
náklady 2.382,- tis. Kč, dotace v roce 2021 – 2.269,- tis. Kč,
 Obec Dvorce - Sběrná místa a kontejnery – předpokládané náklady 1.484,- tis. Kč, předpokládaná dotace
1.290,- tis. Kč,
 Rekonstrukce elektroinstalace bytového domu Nemocniční 3 – předpokládané náklady 2.160,- tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 287/2020 bylo přijato.
288/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje soupis prací pěstební činnosti v obecních lesích pro rok 2021 včetně jejich ocenění podle
předloženého projektu pěstební činnosti pro lesní hospodářský celek Dvorce na rok 2021,
2. bere na vědomí očekávanou cenu dřeva dle sortimentu.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 288/2020 bylo přijato.
289/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Dvorce na roky 2022-2024 podle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 289/2020 bylo přijato.
290/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Dvorce,
okres Bruntál, příspěvkové organizace, na roky 2022-2023 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 290/2020 bylo přijato.
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291/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje Program pro poskytování návratných finančních výpomocí v rámci akce
„Podpora výměny kotlů v obci Dvorce, okr. Bruntál“.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 291/2020 bylo přijato.
292/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce revokuje usnesení Zastupitelstva obce Dvorce č. 99/2009 bod e) přijaté dne 14. 5.
2009.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 292/2020 bylo přijato.
293/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí zápisy ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce
Dvorce konaných ve dnech 20. 2. 2020, 5. 6. 2020, 31. 8. 2020 a 18. 11. 2020.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 293/2020 bylo přijato.
294/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce pro rok
2021 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 294/2020 bylo přijato.
295/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva obce Dvorce pro rok
2021 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 295/2020 bylo přijato.
296/2020
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 H. B. ve výši 2600,- Kč za výkon funkce člena Komise pro občanské a sociální záležitosti v roce 2020,
 paní J. K. ve výši 2600,- Kč za výkon funkce člena Komise pro občanské a sociální záležitosti v roce 2020,
 paní J. V. ve výši 2600,- Kč za výkon funkce člena Komise pro občanské a sociální záležitosti v roce 2020,
 panu M. H. ve výši 2600,- Kč za výkon funkce člena Komise pro občanské a sociální záležitosti v roce 2020,
 paní J. B. ve výši 1900,- Kč za výkon funkce předsedy Bytové komise v roce 2020,
 paní Z. K. ve výši 1300,- Kč za výkon funkce člena Bytové komise v roce 2020,
 panu B. B. ve výši 1000,- Kč za výkon funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce v roce
2020,
 paní J. R. ve výši 1000,- Kč za výkon funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva obce Dvorce v roce
2020.
Odměny budou vyplaceny s vyúčtováním mezd za měsíc prosinec 2020.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 296/2020 bylo přijato.
297/2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. bylo seznámeno s materiálem týkajícím se změny stanov dobrovolného svazku obcí Bruntálsko se sídlem
nám. Míru 60/11, 792 01 Bruntál, IČ: 04690290,
2. schvaluje změnu stanov dobrovolného svazku obcí Bruntálsko se sídlem nám. Míru 60/11, 792 01 Bruntál,
IČ: 04690290, dle přílohy tohoto materiálu,
3. pověřuje starostu obce Dvorce pana Jana Božovského k hlasování o změně stanov na Členské schůzi svazku
obcí Bruntálsko v souladu s projevenou vůlí Zastupitelstva obce Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 297/2020 bylo přijato.
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Jan Božovský
starosta

Ing. Jan Peter
místostarosta
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