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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych dnešní Občasník zahájil trošku nezvykle
krátkou glosou.
Počátek toho letošního roku nám přinesl naději, že jsme se
konečně vymanili z covidového sevření. Účet této pandemie
si poneseme ještě dlouho a zasáhl každého z nás. Když už
jsme doufali, že se vše vrátí do starých kolejí a konečně si
budeme moci užívat života bez všech těch omezení, přišlo
něco mnohem horšího. Válka na Ukrajině. Myslel jsem si, že
patřím do generace, která se s tímto termínem již nesetká.
Válka ve světě sice pořád existuje, ale pokaždé byla
dostatečně daleko od našich hranic a podvědomě jsem si
nikdy nepřipouštěl, že někdy může být tak blízko. Oči mi
naplno otevřely až všechny ty smutné zprávy o mrzačení a
smrti bezbranných lidí, dokonce i dětí. Nesmyslné ničení
majetku obyčejných lidí, rozbíjení škol i nemocnic. Okamžitě
také následovala uprchlická vlna, která spojila obrovské
množství našich lidí, kteří se zapojili do humanitární sbírky a
někteří také nezištně nabídli své vlastní přístřeší. Jako člen
Ústředního krizového týmu Českého červeného kříže jsem
měl možnost sloužit několik služeb v Krajském asistenčním
centru pomoci Ukrajině, kde jsem se osobně setkal
s desítkami lidí, kterých se válka přímo dotkla. Jako
zdravotník a člen intervenčního týmu psychosociální první
pomoci jsem se potkal s lidmi, které válka postihla a
vyslechl jsem si tak několik velice smutných příběhů. Věřte,
že tito lidé, bezprostředně postižení válkou, skutečně
potřebují naši pomoc a také si neskutečně váží sebemenší
naší pomoci. Nikdy jsem tolikrát za sebou neslyšel to
jednoduché, ale o to upřímnější slovo, děkuji. Tito lidé nám
neustále děkovali za něco, co my všichni bereme jako
samozřejmé. Děkovali za vodu, jídlo, jakoukoli maličkost,
dobré slovo i pohlazení. Další kolo vděčnosti jsem zažil
koncem března, když jsme na Ukrajině v Užhorodu a Čopu
našim ukrajinským partnerům z Červeného kříže předávali
techniku, kterou darovala pražská záchranka (sanitky a
terénní záchranářská vozidla). Tato technika okamžitě

putovala přímo na frontu, a znovu si tak člověk naplno
uvědomil, že je válka neskutečně blízko. A to nás ještě při
návratu přes Užhorod vyprovázely sirény, které
upozorňovaly na možný letecký útok na místní letiště. Právě
toto jsem jako dítě slyšel od svého otce jen z vyprávění,
když za války za zvuku sirén utíkali do krytů, kde ale stejně
bezpečí nenašli a bomby zabily jak jeho mámu, tak i dva
další sourozence.
Těmito několika řádky jsem chtěl jen upozornit na to, jak
moc bychom si měli vážit každé minuty, každého dne, který
můžeme prožít v míru. Přestože se nás každého tato válka
nějakým způsobem dotkne, především ekonomicky,
můžeme dosud žít v zemi, kde je stále mír, a přeji nám
všem, aby to tak i nadále zůstalo. A i když pominula ta první
vlna naší společné pomoci, tak je potřeba neustále myslet
na to, že za Vaši jakoukoliv osobní pomoc bude někdo
neskutečně vděčný.
Také bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv darem
v naší obci zapojili do humanitární sbírky na pomoc
Ukrajině. Také upřímně děkuji panu Přemyslu Janalíkovi,
manželům Špankovým a Žákovým, kteří ihned po započetí
uprchlické vlny neváhali a nabídli ubytování lidem, kteří
museli z Ukrajiny odejít do bezpečí.

Přeji Vám všem krásný, pohodový a ve zdraví prožitý zbytek
léta. Užívejte si sluníčka a teplého počasí.
Jan Božovský, starosta
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Právě realizujeme, dokončujeme a nově připravujeme:
Rekonstrukce a dostavba chodníku na ulici Komenského
Tato letos nejdůležitější investiční akce pro nás začala
podstatně dříve, než jsme počítali, jelikož realizační firma
využila vcelku mírného závěru letošní zimy. Od začátku jsme
se, jako snad v poslední době již tradičně, potýkali
s nedokonalostí původního projektu a museli jsme se tak
vypořádat s několika změnami, což se samozřejmě promítlo
do výsledné ceny. Ale domnívám se, že to bylo ve prospěch
celé akce. Oproti původnímu rozpočtu jsme museli řešit
několik překopů místní komunikace, také jsme se
v některých úsecích potýkali s nestabilním podložím, které
se muselo zpevnit, vybudovali jsme opěrnou zídku před
hasičskou zbrojnicí, která bude navíc osazena krycími
deskami, museli jsme přeložit kabel vedení CETIM, také
jsme řešili změnu projektu u kotelny a vjezdu k bytovému
domu čp. 38, 39, a také jsme již kompletně upravili vjezdy u
garáží u MŠ. Chodník byl předán do užívání s nedodělky
nebránícími užívání a právě připravujeme jeho kolaudaci.

Oprava povrchu místní komunikace na ulici Komenského
Tato oprava původně nebyla v plánu, zamýšlena byla až na
příští rok, ale úzce souvisela s prováděnou rekonstrukcí a
dostavbou chodníku. Stav této místní komunikace již nebyl
zrovna v dobré kondici a prováděné opravy chodníku se na
ní zásadně promítly. Zastupitelé se proto shodli, že se uvolní
finanční prostředky do této opravy ještě letos. Domníváme
se, že si to tato hodně vytížená komunikace zasloužila a byla
tak opravena téměř celá Komenského ulice.

Nákup záložního zdroje pro hasičskou zbrojnici - dotace
V průběhu druhé poloviny letošního roku ještě budeme
realizovat instalaci nezávislého záložního zdroje elektrické
energie pro hasičskou zbrojnici, který budeme pořizovat za
finanční podpory státu z projektu „Technika pro
integrovaný záchranný systém“.

Pasportizace majetku – dotace
Od počátku roku jsme realizovali projekty za finanční
podpory z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci
projektu „Zvýšení efektivity veřejné správy v obci Dvorce a v
obci Křišťanovice“ schválené pod registračním číslem
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014678, prioritní osa OPZ: 4
Efektivní veřejná správa. Díky této dotaci byly pro naši obec
zpracovány následující pasporty a strategie: pasport
veřejného osvětlení, dopravního značení, hřbitova, zeleně,
kanalizací a vodovodů, kulturních památek, strategie
udržitelného rozvoje odpadového hospodářství, koncepce
rozvoje volnočasových aktivit, strategie komunikace
s veřejností.
Pro nás je velice důležité, že všechny pasporty nám budou
k dispozici především v digitální podobě a budou
spolupracovat s jednotlivými vrstvami mapového programu
MISYS GEPRO, který využíváme například v rámci
vyjadřování se k různým stavebním řízením.
Také byla v rámci tohoto projektu dne 24. května 2022
na budově obecního úřadu nainstalována elektronická
úřední deska (tzv. informační kiosek).

Nové kontejnerové stání - dotace
Na rozcestí ulic Smetanova, Olomoucká a Úzká bylo
vybudováno nové kontejnerové stání, které bylo
financováno z dotačního titulu 126. výzvy Ministerstva
životního prostředí v rámci operačního programu Životní
prostředí 2014 - 2020. Z této výzvy je realizován nákup ještě
dalších prostředků, o kterých se budu zmiňovat dále.

Výměna oken na budově pobočky základní umělecké školy
V současné době byla ukončena realizace kompletní
výměny oken a hlavních dveří na budově základní umělecké
školy v areálu mateřské školky. Tuto akci realizovala firma
WH Develop s.r.o., která získala tuto zakázku za cenu
1.018.741 Kč s DPH.
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Mateřská škola – nové herní prvky
V areálu mateřské školy byly na jaře instalovány nové herní
prvky pro naše děti na zahradě Hvězdiček (za školkou).

Kompostéry - dotace
Realizace tohoto projektu se zdržela ze všeho nejvíce, a
není dne, kdy by se mě na něj někdo nezeptal. Ale mám pro
vás potěšující zprávu. Kompostéry již dodávající firma
dovezla k nám na sběrný dvůr, a jakmile obdržíme závazný
vzor předávací smlouvy, tak je budeme distribuovat mezi ty,
kteří měli o kompostér zažádáno. Budeme Vás tedy
v dohledné době kontaktovat k podpisu smlouvy a převzetí
kompostéru do Vašeho užívání. Převzetím kompostéru do
výpůjčky se zavážete k jeho řádnému užívání a udržování na
dobu pěti let, kdy potom by mělo dojít k definitivnímu
přechodu do Vašeho vlastnictví.
Výměna zdroje tepla na budově TURISTCENTRA Dvorce
V průběhu měsíce července proběhlo otevřené výběrové
řízení na výměnu zdroje tepla. Zakázku bude realizovat
firma TZ pro, s.r.o. za cenu 1.994.000 Kč bez DPH. Jedná se
o náhradu již nefunkčních a dosluhujících tepelných
čerpadel, jež budou nahrazena novými, která budou
umístěna za strojovnou, a po jejich zprovoznění dojde
k demontáži současné „věže“, kde jsou stávající tepelná
čerpadla umístěna. Dojde také k výměně části
opotřebované technologie strojovny. Při této akci bude
provedena příprava na možné propojení naší strojovny na
další náhradní zdroj tepla, tj. na kotelnu na Komenského
ulici, kterou má provozovatel kotelny firma Teplo Rýmařov
v plánu rekonstruovat v příštím roce.
***

ODPADY - Co se nedaří?
Od počátku letošního roku jsme přešli na nový systém
svozu směsného odpadu v naší obci. Z důvodu úspor jsme
zvolili variantu, že do konce května bude realizován vývoz
směsného odpadu 1x za 14 dnů. Již v lednu jsme zjistili, že
v některých lokalitách nestačí současné sběrné nádoby a
museli jsme je doplnit o 30 kusů 240 litrových nádob.
Osobně jsem měl s jejich rozmístěním po obci hodně
výhrad. Proto jsem provedl nesčetně kontrol naplněnosti
sběrných nádob, a musím konstatovat, že kvalita třídění
směsného odpadu nedosahuje vůbec dobrých parametrů.
Mohu množstvím fotografií doložit, že by se bez větších
problémů dal snížit objem směsného odpadu místy i o
čtvrtinu, a jsou místa, kde by to šlo i o třetinu. Při těchto
provedených kontrolách jsem zjistil, že se v některých
domácnostech téměř vůbec netřídí plasty, papír, sklo, a že
se v kontejnerech objevuje plno dalšího odpadu, který patří
přímo na sběrný dvůr nebo do stavebního odpadu.

Také mě tedy opravdu vadí neustálý nepořádek a
především téměř nulové třídění komunálního odpadu na
ulici Komenského u domu čp. 23, 26, 343, 344, 278, 279 a
částečně také u čp. 28, 29. Na základě těchto zjištění jsme
přesunuli některé kontejnery na tříděný odpad tak, aby byly
v těchto lokalitách dostupnější. Pokud zde ale nedojde ke
zlepšení, budeme muset přistoupit k finančním sankcím.
Není pro nás velký problém zajistit monitorování těchto
míst a cílit tak finanční postih na konkrétní osoby. V této
oblasti je tedy před námi ještě mnoho práce a budeme se
muset zaměřit na jednotlivé domácnosti zejména ve
zmíněných lokalitách. Chtěl bych také všechny naše občany
upozornit, že jsou na obecním úřadě stále k dispozici
zdarma tašky na tříděný odpad. Je mnoho domácností,
které si je doposud nevyzvedly. Neváhejte, prosím, je to
totiž ten nejjednodušší způsob, jak již doma třídit odpad a
snížit tak celkový objem směsného odpadu naší obce.
Uvědomte si, prosím, že pokud překročíme zákonem
stanovený limit, budeme nuceni na příští rok zásadním
způsobem zvýšit poplatek za odpady na každého občana.

Pro doplnění problematiky tříděného odpadu uvádím, že
v rámci dotačního programu jsme navíc pořídili nové
kontejnery na tříděný odpad. Posílili jsme tak naše sběrná
místa o kontejnery na papír a sklo. Vzniklo také nové sběrné
hnízdo na Budišovské ulici.
Také byl z této dotace pořízen tažený štěpkovač, který nám
pomůže s likvidací větví z ořezů. Budeme rádi, když nám
budete větve z ořezů z Vašich zahrádek i nadále ukládat na
sběrných místech bioodpadu (velkoobjemové kontejnery).
Nechávejte větve vedle kontejneru. Nedávejte, prosím,
žádné větve do kontejnerů. Žádáme Vás, abyste mezi větve
nedávali žádný jiný odpad (pařezy, palety, staré desky plné
hřebíků nebo dokonce stavební suť). Tento odpad vážně
nejsme schopni zpracovat, a pokud si toho obsluha
nevšimne, tak zbytečně dochází k poškození nožů
štěpkovače.

Do konce prázdnin nám v rámci této dotace budou dodány
ještě dva velkoobjemové kontejnery a jeden skladovací
kontejner.
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Vítání občánků tradičně i netradičně
Covidová doba přinesla mnohá omezení, která se také
týkala různých forem shromažďování občanů. Byly omezeny
téměř všechny společenské akce, a bylo také problematické
organizovat i tak tradiční akci, kterou je Vítání občánků.
Všechno má také i druhou stránku, kterou je skutečnost, že
se v období všech těch omezení narodilo nejvíce nových
občánků za poslední dekádu. Jelikož nám tedy tito občánci
trošku povyrostli, rozhodli jsme se první letošní vítání
občánků zorganizovat trošku netradičně. Proto jsme se sešli
s těmi staršími dětmi v sobotu 23. dubna 2022 v sále
TURISTCENTRA Dvorce na „Krtečkově vítání občánků“.
Mimo oficiální část přivítal těchto 12 dětí pohádkový
krteček, předal jim dárky a provázel je hrami, kterých se
zúčastnili i jejich rodiče. Krteček také dětem přinesl dort, na
kterém si všechny pochutnaly, a závěrem si ještě mohly
zadovádět na nafukovacím skákacím hradu. Velké
poděkování za tuto akci patří paní Bc. Zdeňce Šmahelové za
animační program pro děti i rodiče a především výrobu
masky krtečka, do které se oblékla její dcera Anetka.

základní školy, dvoreckým Dráčatům a pěveckému sdružení
Lobník, jemuž děkujeme také za organizaci celé akce.

Dětský maškarní karneval
V neděli 27. března 2022 jsme pro naše malé Dvorečáky
uspořádali již tradiční Dětský maškarní karneval. Animační
program pro děti si připravil Wiky s jeho kamarády.
Odpoledne plné her, soutěží i tance zakončilo vyhodnocení
nádherných masek a taneční diskotéka pro děti.

Pálení čarodějnic a stavění májky

To druhé, již tradiční vítání občánků, se uskutečnilo
v sobotu 7. května 2022, kdy jsme v obřadní síni obecního
úřadu přivítali 11 malých občánků. Tuto akci zahájily děti
z naší mateřské školky pod vedením paní učitelky
Bělunkové. Po oficiálním uvítání do života naší obce a
podpisem rodičů do pamětní knihy, obdrželi malí občánci
drobné dárky a jejich maminky kytičku. Akci ukončilo již
tradiční fotografování dětí v kolíbce.

30. duben je již tradičně spojen s pálením čarodějnic a
stavěním májky. Ani letos tomu nebylo jinak, a o velký
čarodějnický rej, který byl zahájen u kašny Neptuna na
náměstí, se opět postaral Spolek paní a dívek. Z náměstí rej
přeletěl k TURISTCENTRU, kde pokračoval všemožným
tancováním a rejděním společně s dvoreckými Dráčaty.
Dobrovolní hasiči se poté postarali o zapálení vatry
s nejškaredší čarodějnicí a následně ještě postavili letošní
májku. Díky úžasnému počasí jsme mohli pokračovat ve
velkém soutěžení na jednotlivých stanovištích, které pro
všechny připravila paní Renáta Pinková, a celé to
podvečerní rejdění vyvrcholilo vyhodnocením těch
nejhezčích čarodějnických masek. Poděkování patří všem,
kteří se zapojili do pořádání i organizace této akce.
Děkujeme…

Dvorecké zpívání
V sobotu 9. dubna 2022 se uskutečnilo již 6. Dvorecké
zpívání v TURISTCENTRU Dvorce. Děkujeme za krásný
program dětem z mateřské školy, pěveckému sboru
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Dětský rytířský den a jarmark starých řemesel
V sobotu 28. května 2022 se konal v areálu TURISTCENTRA
Dvorce Dětský rytířský den a jarmark starých řemesel. Pro
děti k jejich svátku bylo připraveno plno soutěží, atrakcí i
představení. Odpoledne zahájila dvorecká Dráčata, a pak již
děti mohly soutěžit na jednotlivých stanovištích, které pro
ně připravili paní Renáta Pinková, rybáři, sportovci a
dobrovolní hasiči. Děti si také mohly vyzkoušet lukostřelbu.
Na jarmarku starých řemesel, který zorganizoval Spolek
paní a dívek, se představili místní i regionální výrobci a
prodejci. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet svou zručnost v
připravených dílničkách. O hudební pohodu se postaral pan
Jiří Slovák z Moravského Berouna. Kouzelná babička Dadla
připravila pro malé děti tři pohádky. Starší děti a dospělí se
mohli pobavit při představení pojízdné katovny, rytířských
soubojů a loupežnického přepadení. Poděkování patří
všem, kteří přiložili ruku k dílu s přípravou a průběhem
celého odpoledne.











Výtažek z usnesení přijatých na 17. zasedání
Zastupitelstva obce Dvorce konaném dne 8. 3. 2022
Zastupitelstvo obce Dvorce:
schválilo:
 rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až
prosinec 2021 podle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu Fin 2-12 M sestaveného ke dni 31. 12. 2021:
 dosažené příjmy po konsolidaci celkem ve výši
41.758.066,50 Kč, což je 90,21 % rozpočtu po
změnách,
 čerpané výdaje po konsolidaci celkem ve výši
40.221.833,62 Kč, což je 70,66 % rozpočtu po
změnách,
 financování po konsolidaci celkem ve výši
1.536.232,88 Kč, což je 14,45 % rozpočtu po
změnách,
 stav na běžných bankovních účtech ke konci
vykazovaného období činil celkem 31.233.568,73
Kč,
 stav v pokladně ke konci vykazovaného období činil
30.890,00 Kč,
 poskytnutí finanční dotace ve výši 7.500,- Kč z rozpočtu
Obce Dvorce v roce 2022 Moravskoslezskému kraji
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,
poskytnutí finanční dotace ve výši 7.500,- Kč z rozpočtu
Obce Dvorce v roce 2022 Moravskoslezskému kraji
na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného
krajem v rámci adaptačního a mitigačního opatření, reg.
č. SFZP 138986/2019,
poskytnutí finanční dotace ve výši maximálně 105.000,Kč z rozpočtu Obce Dvorce Moravskoslezskému kraji
na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ realizovaného
krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí
2021-2027 formou finančního příspěvku projektům
s realizací v katastrálním území obce Dvorce ve výši
7.500,- Kč na jeden úspěšný projekt,
plné znění předloženého adresného záměru obce na
prodej pozemku parc. č. 2790/7 (ostatní plocha, jiná
2
plocha) o výměře 151 m v k. ú. Dvorce u Bruntálu v obci
Dvorce na ulici Nádražní s tím, že kupujícím bude pan P.
K. a kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem a
bude odpovídat ceně v místě a čase obvyklé, a schválilo
zveřejnění tohoto adresného záměru,
plné znění předloženého adresného záměru obce na
2
prodej pozemku parc. č. 73 (zahrada) o výměře 331 m ,
2
části pozemku parc. č. 72 (zahrada) o výměře cca 250 m
a části pozemku parc. č. st. 177 (zastavěná plocha a
2
nádvoří, zbořeniště) o výměře cca 150 m v k. ú. Dvorce
u Bruntálu v obci Dvorce s tím, že kupujícími budou
manželé H. a kupní cena bude stanovena znaleckým
posudkem a bude odpovídat ceně v místě a čase
obvyklé, a schválilo zveřejnění tohoto adresného
záměru,
plné znění předloženého adresného záměru obce na
prodej části pozemku parc. č. st. 442 (zastavěná plocha
2
a nádvoří, zbořeniště) o výměře cca 90 m a části
pozemku parc. č. 401/4 (ostatní plocha, ostatní
2
komunikace) o výměře cca 160 m v k. ú. Dvorce u
Bruntálu v obci Dvorce na ulici Budišovská u čísla
popisného 90 s tím, že kupující bude paní M. K. a kupní
cena bude stanovena znaleckým posudkem a bude
odpovídat ceně v místě a čase obvyklé, a schválilo
zveřejnění tohoto adresného záměru,
plné znění předloženého adresného záměru obce na
prodej části pozemku parc. č. st. 442 (zastavěná plocha
2
a nádvoří, zbořeniště) o výměře cca 90 m v k. ú. Dvorce
u Bruntálu v obci Dvorce na ulici Budišovská u čísla
popisného 114 s tím, že kupující bude paní K. B. a kupní
cena bude stanovena znaleckým posudkem a bude
odpovídat ceně v místě a čase obvyklé, a schválilo
zveřejnění tohoto adresného záměru,
plné znění předloženého adresného záměru obce na
prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 48/3 (ostatní
2
plocha, jiná plocha) o výměře 607 m vyznačeného
v geometrickém plánu č. 1093-8/2021, který vznikl
rozdělením pozemku parc. č. 48/1 (ostatní plocha,
neplodná půda), v k. ú. Dvorce u Bruntálu v obci Dvorce
na ulici Partyzánská, za kupní cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 737/2021
ze dne 10. 11. 2021 ve výši 84.980,- Kč s tím, že
kupujícím bude pan M. M., a schválilo zveřejnění tohoto
adresného záměru,
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 plné znění předloženého adresného záměru obce na
prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 142/4 (zahrada)
2
o výměře 427 m vyznačeného v geometrickém plánu č.
1096-15/2021, který vznikl sloučením oddělených částí
2
pozemků parc. č. 142 (zahrada) díl „a“ o výměře 283 m
2
a parc. č. 144 (zahrada) díl „b“ o výměře 144 m , v k. ú.
Dvorce u Bruntálu na ulici Dlouhá v obci Dvorce, za
kupní cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem č. 738/2021 ze dne 10. 11. 2021
ve výši 59.780,- Kč s tím, že kupujícími budou manželé
Ch., a schválilo zveřejnění tohoto adresného záměru,
 prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 2804/7 (ostatní
2
plocha, jiná plocha) o výměře 2694 m , který vznikl
rozdělením pozemku parc. č. 2804/1 (ostatní plocha,
neplodná půda), v k. ú. Dvorce u Bruntálu, za znalcem
stanovenou cenu v místě a čase obvyklou ve výši
377.160,- Kč; kupující dále uhradí veškeré náklady
spojené s prodejem shora uvedené nemovité věci,
 prodej pozemku parc. č. st. 36 (zastavěná plocha a
2
nádvoří, zbořeniště) o výměře 1556 m v k. ú.
Rejchartice v obci Dvorce, za znalcem stanovenou cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 186.720,- Kč + 21 % DPH
(39.211,20 Kč), tj. celkem po zaokrouhlení za cenu
225.931,- Kč vč. DPH; kupující dále uhradí veškeré
náklady spojené s prodejem shora uvedené nemovité
věci,
 bezúplatný převod nově vzniklého pozemku parc. č.
2
2824/2 (zahrada) o výměře 84 m vyznačeného
v geometrickém plánu č. 1095-13/2021, který vznikl
rozdělením pozemku parc. č. 2824 (zahrada), v k. ú.
Dvorce u Bruntálu, z vlastnictví České republiky do
vlastnictví Obce Dvorce. Právo hospodaření k pozemku
parc. č. 2824 v k. ú. Dvorce u Bruntálu má Státní
pozemkový úřad,
 uzavření dodatku č. 08/2021 Smlouvy o svozu odpadu
uzavřené dne 15. 12. 2014, který uzavírají TS Bruntál,
s.r.o. a Obec Dvorce.
zamítlo:
 žádost o prodej pozemku parc. č. 404/2 a parc. č. 120
v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
neschválilo:
 pořízení změny č. 3 Územního plánu Dvorce.
revokovalo:
 svá usnesení č. 387/2021 a 388/2021 přijatá na 16.
zasedání Zastupitelstva obce Dvorce dne 9. 12. 2021.
vzalo na vědomí:
 žádost pana S. K. o prodej části pozemku parc. č.
2786/26 v k. ú. Dvorce u Bruntálu s tím, že se touto
žádostí bude dále zabývat,
 rozpočtová opatření č. 10/2021 a 1/2022 v rozsahu
předložených a projednaných důvodových zpráv,
 opravu položky 1340 rozpočtové skladby schváleného
rozpočtu Obce Dvorce na rok 2022 následovně:
položka 1340 (Poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů) byla od 1. 1. 2022
zrušena a nahrazena položkou 1345 (Příjem z poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité

věci), přičemž schválený objem finančních prostředků
pro rok 2022 na zrušené položce 1340 byl převeden na
novou položku 1345,
 schválený rozpočet svazku obcí BRUNTÁLSKO na rok
2022,
 schválený střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí
BRUNTÁLSKO na roky 2023-2025.

Výtažek z usnesení přijatých na 18. zasedání
Zastupitelstva obce Dvorce konaném dne 7. 6. 2022
Zastupitelstvo obce Dvorce:
schválilo:
 bez výhrad celoroční hospodaření Obce Dvorce a
závěrečný účet Obce Dvorce za rok 2021 včetně „Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dvorce, IČ
00295973 za rok 2021“,
 účetní závěrku Obce Dvorce sestavenou ke dni 31. 12.
2021, včetně výsledku hospodaření, v rozsahu
předložené důvodové zprávy,
 rozbor hospodaření na obecních vodovodech,
kanalizacích a čistírně odpadních vod za rok 2021
předložený správcem tohoto majetku firmou Ing.
Miroslav Balaj – MIBAS, včetně vzájemného vypořádání
pohledávek a závazků z rozboru vyplývajících,
 účetní závěrku příspěvkové organizace „Základní škola a
mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková
organizace“ sestavenou ke dni 31. 12. 2021, včetně
výsledku hospodaření,
 rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové
organizace „Základní škola a mateřská škola Dvorce,
okres Bruntál, příspěvková organizace“ za rok 2021
následovně:
 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 464.336,89 Kč
bude převeden takto:
 částka ve výši 301.818,98 Kč do rezervního fondu
této příspěvkové organizace na další rozvoj
činnosti,
 částka ve výši 162.517,91 Kč do fondu odměn této
příspěvkové organizace,
 účetní
závěrku
příspěvkové
organizace
„TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace“
sestavenou ke dni 31. 12. 2021, včetně výsledku
hospodaření,
 rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové
organizace „TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková
organizace“ za rok 2021 následovně:
 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 286.449,96 Kč
bude převeden takto:
 částka ve výši 257.804,96 Kč do rezervního fondu
této příspěvkové organizace na další rozvoj
činnosti,
 částka ve výši 28.645,- Kč do fondu odměn této
příspěvkové organizace,
 rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až
duben 2022 podle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu Fin 2-12 M sestaveného ke dni 30. 4. 2022:
 dosažené příjmy po konsolidaci celkem ve výši
15.005.306,48 Kč, což je 32,06 % rozpočtu po
změnách,
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čerpané výdaje po konsolidaci celkem ve výši
12.916.611,51 Kč, což je 22,37 % rozpočtu po
změnách,
 financování po konsolidaci celkem ve výši
2.088.694,97 Kč, což je 19,10 % rozpočtu po
změnách,
 stav na běžných bankovních účtech ke konci
vykazovaného období činil celkem 31.975.742,52
Kč,
 stav v pokladně ke konci vykazovaného období činil
21.912,00 Kč,
plné znění předloženého adresného záměru obce na
prodej části pozemku parc. č. 2786/26 (ostatní plocha,
2
ostatní komunikace) o výměře cca 80 m v k. ú. Dvorce u
Bruntálu v obci Dvorce na ulici Smetanova s tím, že
kupujícím bude pan K., a kupní cena bude stanovena
znaleckým posudkem a bude odpovídat ceně v místě a
čase obvyklé, a schválilo zveřejnění tohoto adresného
záměru,
prodej pozemku parc. č. 2790/7 (ostatní plocha, jiná
2
plocha) o výměře 151 m v k. ú. Dvorce u Bruntálu, za
znalcem stanovenou cenu v místě a čase obvyklou ve
výši 11.330,- Kč; kupující dále uhradí veškeré náklady
spojené s prodejem shora uvedené nemovité věci,
prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 48/3 (ostatní
2
plocha, jiná plocha) o výměře 607 m , který vznikl
rozdělením pozemku parc. č. 48/1 (ostatní plocha,
neplodná půda), v k. ú. Dvorce u Bruntálu, za znalcem
stanovenou cenu v místě a čase obvyklou ve výši
84.980,- Kč; kupující dále uhradí veškeré náklady
spojené s prodejem shora uvedené nemovité věci,
prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 142/4 (zahrada)
2
o výměře 427 m , který vznikl sloučením oddělených
částí pozemků parc. č. 142 (zahrada) díl „a“ o výměře
2
2
283 m a parc. č. 144 (zahrada) díl „b“ o výměře 144 m ,
vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu, za znalcem stanovenou
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 59.780,- Kč;
kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s prodejem
shora uvedené nemovité věci,
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 07911961 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky ze dne 17. 4. 2020, který
uzavírají Státní fond životního prostředí České republiky
a Obec Dvorce, jako příjemce podpory,
Memorandum o spolupráci v rámci Koordinovaného
přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ s odborem pro
sociální začleňování (Agenturou) Ministerstva pro místní
rozvoj včetně předložené přílohy, kterou je Popis
spolupráce v oblasti sociálního vyloučení,
Plán sociálního začleňování obce Dvorce 2022 – 2025,
podání navazujícího projektu do programu OPZ+ dle
předložené projektové fiše (Prevence sociálně
patologických jevů v obci Dvorce) v maximálním objemu
výdajů projektu do výše 11.000.000,- Kč s dobou trvání
projektu 3 roky s předpokládanou výší spolufinancování
10 %, a to v termínu dle vyhlášené výzvy a podmínek
programu,
vstup Obce Dvorce do energetického společenství
ENERKOM Opavsko, z.s.

vydalo:
 změnu č. 2 Územního plánu Dvorce.
zamítlo:
 žádost o prodej pozemků parc. č. 1946/15 a 1945/11
v k. ú. Dvorce u Bruntálu,
 žádost Sboru dobrovolných hasičů Dvorce o poskytnutí
finanční dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 na
pořízení plechového skladu pro uskladnění překážek a
hasičské výzbroje a výstroje s tím, že plechový sklad
pořídí obec na vlastní náklady.
vzalo na vědomí:
 žádost Biskupství ostravsko-opavského o spolupráci a
informace o záměru výstavby fotovoltaické elektrárny
na území obce Dvorce a souhlasilo se zahájením
spolupráce mezi Obcí Dvorce a Biskupstvím ostravskoopavským ve věci záměru výstavby fotovoltaické
elektrárny na pozemcích v katastru obce Dvorce,
 zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace
„Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál,
příspěvková organizace“ za rok 2021,
 zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace
„TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace“ za
rok 2021,
 rozpočtová opatření č. 2/2022, 3/2022 a 4/2022,
 mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 3. 2022
za tyto subjekty: Obec Dvorce, Základní škola a
mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková
organizace, TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková
organizace.
(Výpis všech usnesení přijatých na 17. a 18. zasedání
Zastupitelstva obce Dvorce je zveřejněn na internetových
stránkách obce Dvorce www.obecdvorce.cz, a dále je možno
do něho nahlédnout na obecním úřadě v kanceláři č. 18).
***

MÍSTNÍ POPLATEK „ZA ODPADY“
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
pro rok 2022 činí 600 Kč za poplatníka a rok.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 9. 2022.
Poplatníkem je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci (i cizinec) nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na
území obce.
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit
poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Způsob placení poplatku:
- v hotovosti na obecním úřadě v kanceláři č. 7 u paní
Kamily Balajové
- bezhotovostním převodem na účet Obce Dvorce číslo
1847652359/0800 následovně:
variabilní symbol
1345
specifický symbol
rodné číslo poplatníka
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V případě, že bude poplatek bezhotovostně hrazen za více
poplatníků, je potřeba do zprávy při zadávání příkazu
k úhradě uvést, za které osoby je poplatek placen, aby
byla platba připsána na správný osobní daňový účet
poplatníka.
Pro bližší informace volejte, prosím, na telefonní číslo
554 219 882 nebo 724 178 716, popřípadě zašlete dotaz na
e-mailovou adresu: matrika@obecdvorce.cz.
Jiřina Božovská, odd. matriky a evidence obyvatel

Pravidelně zpracováváme palivové dříví pro naši kotelnu ve
zbrojnici.
Co se týče kroužku mladých hasičů, ten se po covidové
odmlce opět rozjel. Budeme se muset více soustředit na
pomoc kroužku teorií, ale také prakticky. Je to pro
budoucnost našeho SDH.
Z technických důvodů jsme bohužel museli zrušit dvě
plánované akce a to účast na Hasičské svaté pouti na
Svatém Hostýně a okrskovou soutěž v požárním sportu,
která se měla konat ve Dvorcích.

***

Zásahová jednotka měla od začátku roku celkem 21
výjezdů: 3 dopravní nehody, 11 požárů, 6 technických
pomocí a 1 záchranu osob.

Je sice po Covidu, ale zda se činnost vrátí do starých kolejí,
nikdo neví. Aktivitu některých členů „ovlivnil“ právě Covid,
ovšem „zdravé jádro“ stále zůstává aktivní. Členská
základna stárne. Nejstarší člen má 76 let, nejmladší 21 let.
V loňském roce oslavili dva členové 70 let a jeden člen 60
let. Letos oslavil své kulatiny pan Vladimír Kašík. Je členem
SDH od roku 1979, mnoho let zastával funkci referenta
MTZ, byl dlouho rozhodčím požárního sportu a donedávna i
členem zásahové jednotky SDH. Laďo, přejeme Ti hlavně
pevné zdraví a ještě mnoho let s rodinou a s námi.

Jak jsem výše uvedl, naše členská základna stárne, a proto
vyzýváme mladé muže od 18 do 45 let, kteří mají zájem stát
se součástí týmu dobrovolných hasičů, mohou nás navštívit
vždy v sobotu od 8.00 ve zbrojnici nebo se domluvit
telefonicky na č. 603856365 nebo 604271065.

12. března proběhlo okresní shromáždění představitelů
sborů, kde byly projednány úkoly a plán na r. 2022. O týden
později 19. 3. se pět našich členů zúčastnilo turnaje ve
stolním tenise v Roudně. Roudenští hasiči jej vzorně
připravili. Nejlépe se z našich umístil Honza Böhm na
desátém místě.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje naší
jednotce sboru dobrovolných hasičů daroval dopravní
automobil Škoda Roomster z profesionální stanice
v Karviné. Tento automobil bude u naší jednotky sloužit
jako velitelské vozidlo, a dále bude využíván k výjezdům pro
poskytování první pomoci a technickým zásahům, kdy není
potřeba více hasičů s další technikou.

Z činnosti SDH Dvorce

Letos jsme dali do provozu pergolu, kterou jsme postavili
svépomocí plně financovanou obcí. Ještě doladíme pár
drobností a mohou ji využívat i ostatní spolky, základní
škola či mateřská školka.

4. květen byl dnem našeho patrona Svatého Floriána.
Bc. Josef Gajdoš, starosta SDH

Jednotka SDH obce Dvorce obdržela dar

Otázky a odpovědi…
Je nějak postižitelný občan obce, který do směsného
komunálního odpadu dává plasty, papíry, vyřazené
elektrospotřebiče a další odpad, který má být vytříděn?
Pokud fyzická osoba, tedy občan, odkládá odpad nebo
movitou věc, které předává do obecního systému, v rozporu
s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem, případně
obecně závaznou vyhláškou (na jiná místa, do jiných
kontejnerů apod.), dopouští se mj. přestupku podle zákona
o odpadech, za který mu lze uložit pokutu až do výše 50 000
Kč. Dle povahy odpadu (např. nebezpečný odpad) se může
jednat i o jiné, závažnější, skutkové podstaty přestupku, za
něž lze uložit i vyšší sankce.
Jan Božovský, starosta
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