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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou Občasník, ve kterém
přílohou obdržíte anketní lístek, který po Vašem
vyplnění bude pro zastupitele důležitým podkladem k
závěrečnému vyjádření se k žádosti společnosti ČEZ
Obnovitelné zdroje, s.r.o., která podala oficiální žádost
o změnu územního plánu za účelem umístění
fotovoltaických elektráren v katastru naší obce.
Následně bych Vás chtěl seznámit s podrobnějšími
informacemi.
Obec Dvorce obdržela dne 2. 9. 2021 návrh na
pořízení změny Územního plánu Dvorce zkráceným
postupem.
Důvodem žádosti je záměr provést změnu využití
pozemků parc. č. 1265/1, 537/4 a 814, zapsaných na
LV 539 v obci Dvorce a katastrálním území Dvorce u
Bruntálu, z plochy orná půda na plochu fotovoltaické
elektrárny v rozsahu dle přiloženého zákresu do
snímku katastrální mapy. Poté realizovat na těchto
pozemcích dočasnou stavbu fotovoltaické elektrárny
společností ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., se sídlem
Křižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové, lČ: 25938924.
Tato potřeba je vyvolána změnou energetické
koncepce ČR směřující k definitivnímu odklonu ČR od
výroby elektrické energie z uhlí.
K této žádosti jsou přiložena i tato stanoviska:
Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství:
Krajský úřad posoudil předloženou koncepci podle
§ 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a
konstatuje, že návrh obsahu změny spočívající ve
změně funkčního využití pozemků parc. č. 1265/1,
537/4 a 814 v k. ú. Dvorce u Bruntálu nemůže mít
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo
záměry významný vliv na předměty ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí.
Stanovisko příslušného úřadu k návrhu obsahu změny
územního plánu Dvorce dle § 55a odst. 2 písm. e)
zákona č. 183/2006 Sb.:

Krajský úřad, příslušný podle ust. § 22 písm. b) a
§ 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(dále „zákona“), na základě ust. § 10i odst. 2 zákona a
kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona konstatuje, že
návrh změny ÚP Dvorce, popsaný níže, je nutno
posoudit podle § 10i zákona.
Žadatel se dále zavazuje, že uhradí veškeré náklady
spojené s pořízením této změny územního plánu. Také
jako kompenzaci nabízí obci kompenzační poplatek ve
výši 2.500 Kč bez DPH ročně za každý hektar
realizovaných elektráren. Dle tohoto návrhu se může
jednat až o 183,5 ha fotovoltaických elektráren
umístěných na soukromých pozemcích.

Snažil jsem se tuto anketu připravit do co
nejjednodušší formy, aby byla pro Vás všechny
srozumitelná a jasná. K dispozici jsou pouze základní
varianty, které označíte křížkem. Buď souhlasíte, nebo
nesouhlasíte s tímto záměrem. Pokud souhlasíte, je
Vám dána ještě možnost dát souhlas se všemi, nebo
pouze s některou ze tří lokalit. Pro rozhodování
zastupitelstva tedy bude důležité, kolik hlasů bude pro
a kolik proti. Pokud by převážil názor pro, tak ještě
budeme rozhodovat o jednotlivých lokalitách tak, jak
budou od Vás zakřížkovány. Vyplněné anketní lístky,
prosím, odevzdejte nejpozději do 30. 11. 2021
v kanceláři podatelny obecního úřadu, kde budou
vhozeny do připravené schránky. Můžete je přinést i
za celou domácnost najednou, my si jen
zaznamenáme, kolik anketních lístků jsme za
jednotlivou domácnost obdrželi, což si poznačíme do
seznamu odevzdaných anketních lístků. Jde nám
především o to, aby se k této problematice vyjádřili
pouze a jen zletilí občané trvale bydlící v naší obci, což
při elektronické anketě (která by byla sice pro nás
jednodušší) nelze uhlídat. Konečné rozhodnutí bude
na zastupitelstvu obce. Děkuji tedy za každý vyplněný
a odevzdaný anketní lístek.
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Letošní realizované investiční akce:
Rekonstrukce účelových komunikací v areálu
mateřské školy
V průběhu prázdnin jsme realizovali kompletní
rekonstrukci účelových komunikací v areálu mateřské
školy, kdy byly odstraněny původní stavební panely a
tyto byly nahrazeny novým asfaltobetonovým
povrchem.

Celou akci nám zkomplikovalo nestabilní podloží po
odstranění panelů, které se muselo především v zadní
části školky oproti původnímu projektu vykopat
hlouběji a více zhutnit. Také jsme v této části objevili
poškozené kanalizační potrubí odvádějící dešťovou
vodu z areálu, které podmáčelo stávající podloží.
Z toho důvodu byla vybudována nová část kanalizace
v celé zadní části, s čímž také původní projekt
nepočítal. Celkové náklady stavby byly vysoutěženy v
hodnotě 1.490.479,54 Kč s DPH, ale z důvodu
vzniklých víceprací se vyšplhaly na konečnou částku
1.693.275 Kč.

Mimo tento projekt jsme využili techniku
dodavatelské firmy Kareta z Bruntálu k realizaci
opravy části příjezdové komunikace k zadní části
školky z ulice Komenského, což nás vyšlo na 84.369 Kč.
Zlepšil se tak příjezd do areálu pro zásobování. Pro
doplnění ještě uvádím, že v areálu dojde k instalaci
nových herních prvků a na jaře dojde k výsadbě nové
zeleně.
Rekonstrukce střechy dílny VaK na ulici Budišovská
Z důvodu havarijního stavu střechy byla provedena
rekonstrukce na objektu dílny vodovodů a kanalizací
na ulici Budišovská, který je v majetku obce. Tato
rekonstrukce nás z důvodu zdražení materiálu vyšla
celkem na 327.599 Kč.

Rekonstrukce elektroinstalace - Nemocniční 2 a 3
V současné době již dokončujeme rekonstrukci
elektroinstalace v bytových domech Nemocniční čp. 2
a 3, kterou realizovala firma DORMAT elektrotechnika
s.r.o. z Ostravy. Nebyla to vůbec jednoduchá akce,
jelikož se dotkla všech nájemníků v těchto domech a
omezila je na určitou dobu v jejich soukromí. Neměli
jsme s rekonstrukcí v takovém rozsahu žádnou
zkušenost. Proto chápu, že ne všichni byli s průběhem
celkové realizace úplně spokojeni. Plno věcí se řešilo
za pochodu a neobešlo se to bez kompromisů. Proto
bych chtěl všem nájemníkům touto cestou upřímně
poděkovat za schovívavost a trpělivost, kterou s námi i
dodavatelskou firmou měli. Začínali jsme s takovou
rekonstrukcí v domech, kde jsme již dlouhodobě měli
problémy s elektroinstalací, která naše nájemníky
omezovala třeba i při pořizování dalšího elektrického
vybavení jejich domácností, protože to již stávající
elektrorozvody
nebyly
schopny
zvládnout.
Rekonstrukce tak vyřešila stav původních hliníkových
elektrorozvodů, které byly vzhledem ke stáří
panelových domů nevyhovující. Díky této rekonstrukci
již byty splňují všechny současné požadavky a normy.
V rekonstruovaných bytech byly instalovány požární
hlásiče a navíc se obyvatelé dočkali elektrického
otevírání vchodových dveří, které v těchto domech
chybělo. Využili jsme také této rekonstrukce ke
kompletní obnově výmalby na chodbách, včetně
opravy zábradlí, na které jsou instalována nová madla.
Nyní nás čeká projektová příprava rekonstrukce
elektroinstalace v bytových domech Nemocniční čp. 5
a 6. V následujících letech budeme dále pokračovat
v dalších bytových domech. Samozřejmě, pokud
budeme rekonstruovat některý uvolněný obecní byt,
chceme již tyto elektroinstalační práce realizovat ještě
před příchodem nového nájemníka tak, abychom ho
již nemuseli omezovat.
Rekonstrukci a dostavbu chodníku na ulici
Komenského se nám nepodařilo zahájit tak, jak jsme
původně pro letošní rok plánovali, protože při
vyřizování stavebního povolení jsme museli
přepracovat některé části projektu. Také našeho pana
projektanta potrápil covid a i proto se vše zdrželo.
Nicméně v září jsme konečně získali stavební povolení.
Vzhledem k tomu, že ještě musíme přepracovat
položkové rozpočty, abychom mohli vyhlásit výběrové
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řízení na zhotovitele, je jasné, že časově již tuto akci
letos nezvládneme. Chceme tedy tuto rekonstrukci
v průběhu zimy vysoutěžit tak, abychom s příchodem
jara mohli tuto investiční akci zahájit.

Nákup techniky pro JSDHO Dvorce
Obec Dvorce se v letošním roce stala příjemcem 95%
dotace z projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na
nákup techniky pro jednotku SDH obce Dvorce. Z této
dotace jsme pořídili velkokapacitní nafukovací stan
pro 30 osob a také soubor prostředků pro
odstraňování větrných kalamit, tedy spadlých stromů.
Jedná se novou profesionální motorovou pilu, sekeru,
obracečku, klíny a také skládací žebřík.

Mezinárodní den seniorů 2021
Dne 1. 10. 2021 jsme se v sále TURISTCENTRA Dvorce
v rámci Mezinárodního dne seniorů proletěli
muzikálovým světem. Bylo velice milé setkat se po
loňské přestávce s Vámi, našimi milými seniory.
Přejeme Vám všem pevné zdraví a především hodně
pozitivní energie.

Mezinárodní spolupráce Dvorce - Strzeleczki (PL)
V neděli 12. září 2021 jsem měl tu čest zúčastnit se
dožínkových slavností Gminy Strzeleczki, naší
partnerské obce v Polsku. Na toto setkání jsem
nepřijel s prázdnou. Pekařství pana Zdeňka Keclíka
upeklo a darovalo tři dožínkové chleby. Také jsem
přivezl medové balíčky od místního včelaře pana
Zdeňka Pospíšila. Oběma tímto srdečně děkuji. A našlo
se také ještě něco „ostřejšího“.

V současné době ještě žádáme ze stejného dotačního
programu finance na pořízení záložního zdroje
elektrické energie pro hasičskou zbrojnici pro případ
výpadků elektřiny a zajištění nezávislého chodu
hasičské zbrojnice v nouzových stavech.
Jan Božovský, starosta

Atmosféra dožínek byla opět fantastická. Obce byly
nádherně a vtipně vyzdobeny, a tou pomyslnou
třešničkou na dortu byly překrásné dožínkové koruny.
Děkuji panu Marku Pietruszkovi za milé pozvání a moc
se těším na organizaci nějaké další společné akce také
pro naše občany.
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O čtrnáct dní později, v neděli 26. 9. 2021, jsme se na
pozvání wojta gminy Strzeleczki pana Marka Pietruszki
společně se zástupci dobrovolných hasičů (pan Pavel
Bortl a pan Bc. Josef Gajdoš) zúčastnili slavnostního
otevření rekonstruované hasičské zbrojnice ve
Strzeleczkách a dále okrskových hasičských závodů.
V rámci tohoto setkání jsme předali našim hostitelům
hasičské medaile Za mezinárodní spolupráci III.
stupně. Také členové naší delegace převzali ocenění
od našich polských kolegů.

Bylo pro nás velice přínosné vidět, jak se do práce
dobrovolných hasičů s obrovským nasazením zapojuje
velké množství obyvatel jednotlivých obcí, a také jak
velký důraz kladou na práci s mládeží. Chtěl bych za
nás všechny poděkovat za toto pozvání i obdržená
ocenění. Přeji si, aby na tato setkání navázaly také
další naše spolky, jelikož díky tomuto setkávání se
rozvíjí mnohá osobní přátelství.
Ukázka žňových korun na obecním úřadě
Nedávno jsme Vám na sociálních sítích ve fotografiích
přiblížili návštěvu dožínek v naší partnerské gmině
Strzeleczki. Tam jsme se také s wojtem gminy
Strzeleczki panem Markem Pietruszkou dohodli, že
Vám tyto nádherné žňové koruny ukážeme naživo.
Nebylo technicky možné přivézt všechny, které byly
při dožínkách představeny, ale podařilo se nám
přepravit dvě. Ty jsme instalovali v přízemí obecního
úřadu a mohli jste je obdivovat již v průběhu
volebních dnů při návštěvě volební místnosti.
Pokud jste to ještě nestihli, tak se určitě zastavte,
budou zde nejméně do poloviny listopadu.

Opět musím poděkovat za ochotu panu Marku
Pietruszkovi i rolníkům a farníkům z obcí Dobra a
Dziedzice za zapůjčení těchto nádherných exponátů, a
také panu Pavlu Bortlovi za jejich dovoz.
Jan Božovský, starosta
Odpady - co nás čeká v roce 2022…
Minulé číslo Občasníku jsme věnovali velkému
povídání o odpadech a problematice s tím související.
Naší snahou bylo Vás informovat o tom, jak odpad
vzniká a jak by se měl likvidovat. Budeme v tomto
tématu dále pokračovat, a kromě informací, jak
budeme likvidovat odpady v příštím roce, se v tomto
dnešním čísle budeme věnovat bioodpadům a jejich
likvidaci.
V současné době intenzivně připravujeme novou
odpadovou vyhlášku, která bude platit od příštího
roku, a také i se svozovou firmou ladíme, jak budou
vypadat náklady svozu pro příští rok, abychom mohli
stanovit poplatek za nakládání s odpady. Je však jasné,
že ze strany svozové firmy musíme počítat se
zvýšením nákladů především vzhledem k růstu cen
energií, pohonných hmot a pravděpodobně i
minimální mzdy. Stejně se asi budou chovat i skládky
komunálního odpadu, ale tam ještě ceny také
neznáme. Pro nás je jasné, že pokud budeme chtít
udržet co nejnižší sazbu poplatku pro občany, tak
musíme hledat úspory jinde. Toho lze docílit několika
způsoby, a budeme také přihlížet k vypracovanému
dokumentu optimalizace odpadového hospodářství,
který jsme si z dotace Moravskoslezského kraje
nechali zpracovat. Tím nejjednodušším způsobem, a
v podstatě nás k tomu nabádá nový zákon o
odpadech, je snížit objem komunálního odpadu tím,
že budeme všichni společně ve větší míře odpady
třídit. Z tohoto důvodu chceme doplnit sběrná místa o
další kontejnery, především na papír a sklo, které jsou
pro nás v současné době ziskovými komoditami. Ale
samozřejmě je nutné třídit také plasty a další
využitelné odpady – kov, nebezpečné odpady atp.
Optimalizační dokument nám také doporučil snížit
frekvenci svozu odpadů, tedy přejít k 14-ti dennímu
svozu směsného komunálního odpadu. Na základě
zkušeností je nám jasné, že přejít celoročně na tento
systém asi zatím nelze. Zejména v teplých letních
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měsících dochází k rozkladu především zbytků
potravin, což má za následek nepříjemný zápach.
Proto bude lépe uvažovat o kombinovaném svozu. Již
mám na stole finanční rozbor této změny a úspora by
mohla činit minimálně 500 tisíc Kč ročně. Ještě je také
ve hře změna účtování poplatků za skutečně
vysypanou popelnici, kdy doposud nám byl účtován
paušál. Nechali jsme si také předložit skutečné
náklady ze svozu jednotlivých popelnic a kontejnerů,
které byly načteny z čipů popelnic a vážního systému
svozového vozidla. Vybrali jsme si na porovnání dva
měsíce letošního roku (březen a srpen), abychom
mohli porovnat nejenom počet skutečných výsypů, ale
i hmotností, u jednotlivých nemovitostí. Z toho jsme
zjistili, že již není zásadní rozdíl mezi zimním a letním
svozem. Nebyly zde totiž zásadní rozdíly v hmotnosti
odpadu především v zimě, kdy toto vždy ovlivňovala
lokální topeniště v domcích, tedy popel z těchto
topenišť. Je to pravděpodobně tím, že mnoho majitelů
domků přešlo na ekologické vytápění, ubyly nám také
popelnice u kotelny Palackého 30, kde již netopíme
uhlím, ale peletami, a také dům na Nemocniční čp. 10
přešel z lokálních topenišť na elektrické vytápění, a
stejné je to u domu na ulici Olomoucká čp. 7, který byl
napojen na blokovou kotelnu na ulici Nemocniční. Po
rozboru těchto informací je tedy možné opět zavést
14-ti denní svoz směsného komunálního odpadu
alespoň v zimních měsících. V období od června do
konce září by byl svoz tohoto odpadu každý týden,
abychom zabránili zápachu z popelnic a kontejnerů.
Další úspory bychom mohli docílit po dodání
kompostérů, které jsme díky dotačnímu titulu získali
(budou expedovány v příštím roce – přesný termín
ještě neznáme). Poté bychom chtěli odstranit všechny
hnědé kontejnery, čímž bychom mohli uspořit dalších
minimálně 300 tisíc Kč, které hradíme za jejich vývoz a
uložení bioodpadu na skládku. Právě to, jak je vhodné
předcházet vzniku bioodpadů, přibližuje následující
článek.
Převzatý text (Arnika z. s.)
Dnes vám přinášíme novinky na téma bioodpadů a
jejich prevence.
Půda je neobnovitelný zdroj. Odhaduje se, že v
přírodních podmínkách se půda tvoří rychlostí 1 cm za
125 až 400 let. Vhodná zemědělská praxe může tento
proces snížit na 12 let. Je tedy v zájmu člověka se o
půdu dobře starat. Bioodpady a kvalitní půda spolu
úzce souvisí. Z bioodpadu lze získat kompost, který
významně ovlivňuje kvalitu půdy, život v půdě,
schopnost vázat vodu a uhlík.
Produkci kuchyňských odpadů lze odhadnout na 40 až
75 kg/obyvatele/rok, produkce bioodpadů ze zahrad a
z údržby zeleně může být i několikrát vyšší. Podle
rozboru směsného komunálního odpadu provedeného
firmou Ekokom v roce 2020 (realizovaného v 15
lokalitách na skladbě 128 vzorků), tvoří bioodpad
průměrně 38,8 % hmotnosti odpadu vyhozeného do

směsného komunálního odpadu. Jedná se převážně o
kuchyňský odpad.
Pro snížení množství směsného komunálního odpadu
je bioodpad jednou z klíčových složek.
Tabulka: Vývoj produkce směsného komunálního
odpadu (SKO) a podíl bioodpadu v něm
1995 - 6
(kg/ob)

2000 - 1
(kg/ob)

2006
(kg/ob)

2013-14
(kg/ob)

bioodpad

123,39

58,89

45,36

25,42

SKO
celkem

255,22

136,76

113,12

109,93

Prevence vzniku bioodpadu
Osvěta a podpora domácího kompostování snižuje
objem bioodpadů, se kterými je nutno nakládat. V
rámci osvěty je třeba klást důraz i na kompostování
kuchyňských odpadů. Obce podporují domácí
kompostování nákupem kompostérů či nákupem
drtičů větví, nutná je také kontrola popelnic.
Doporučujeme každé tři roky provádět jejich
namátkový rozbor.
Nezanedbatelnou částí vyhozených bioodpadů tvoří
prošlé potraviny a suché pečivo. Zde je možné
prevenci podpořit osvětou.
Jak lépe nakládat s jídlem
V Evropě připadá na jednoho člověka 96 až 115 kg
vyhozeného jídla za rok, přičemž více než polovinu
vyhodí domácnosti. Iniciativa Zachranjidlo.cz usiluje o
snížení tohoto trendu, prosazují systémové změny,
navrhují konkrétní opatření, nabízí rady a tipy jak
snížit plýtvání s jídlem.
Proč doma kompostovat?
- kompostováním se sníží hmotnost odpadu v
popelnici téměř o čtvrtinu,
- kompostováním si může každý snadno vyrobit
kvalitní hnojivo; kompost půdu obohacuje o
živiny, zlepšuje její strukturu, schopnost vázat
vodu a také uhlík. Kompost obohacený o zbytky z
kuchyně je kvalitnější,
- kompostování šetří obecní peněženku; obec se
nemusí starat o odpad, který by jinak skončil
v popelnicích.
Určitě je o čem přemýšlet, a je pouze na každém z nás,
jak dokážeme tento druh odpadu eliminovat a
zabránit především tomu, aby nevznikal, a když už
vznikne, tak aby ho bylo co nejméně. A znovu musím
připomenout, že do směsného komunálního odpadu
nepatří jiné složky tříditelného odpadu jako plast,
papír, sklo a další. K tomu se určitě nabízí otázka, zda
je nějak postižitelný občan, který do směsného
komunálního odpadu dává plasty, papíry, vyřazené
elektrospotřebiče, stavební suť a další. Odpověď je
jasná. Pokud fyzická osoba odkládá odpad nebo
movitou věc, které předává do obecního systému
v rozporu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,
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kategorii nebo materiál odpadu nebo movité věci
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. Bohužel se stále potýkáme
s jednotlivci, kteří tato pravidla nerespektují, a
budeme muset k některým sankcím přistoupit.
Proto bych vás chtěl v závěru tohoto článku
informovat, že jsme začali kamerami se záznamem
monitorovat sběrné místo na Partyzánské ulici. Je to
především proto, že se nám neustále množí případy,
že tam občané vozí odpady, které tam nepatří
(především stavební odpad a nebezpečný odpad).
Také se nám tam snaží ukládat odpad občané, kteří
nemají v naší obci trvalý pobyt, čímž navyšují náklady
na jeho likvidaci pro naše občany. Stává se tak
především mimo provozní hodiny sběrného místa a
také o víkendech. Už máme první záchyt, který ještě
budeme řešit domluvou, ale pokud se to bude
opakovat, budeme muset přistoupit k sankcím.





Jan Božovský, starosta
Výtažek z usnesení přijatých na 14. zasedání
Zastupitelstva obce Dvorce konaném dne 10. 6. 2021
a 15. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaném
dne 9. 9. 2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
schválilo:
 bez výhrad celoroční hospodaření Obce Dvorce a
závěrečný účet Obce Dvorce za rok 2020 včetně
„Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Dvorce, IČ 00295973 za rok 2020“,
 účetní závěrku Obce Dvorce sestavenou ke dni 31.
12. 2020, včetně výsledku hospodaření, v rozsahu
předložené důvodové zprávy,
 účetní závěrku příspěvkové organizace „Základní
škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál,
příspěvková organizace“ sestavenou ke dni 31. 12.
2020, včetně výsledku hospodaření,
 rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
příspěvkové organizace „Základní škola a
mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková
organizace“ za rok 2020 následovně:
zlepšený výsledek hospodaření ve výši 103.935,44
Kč bude převeden takto:
- částka ve výši 67.558,- Kč do rezervního fondu
této příspěvkové organizace na další rozvoj
činnosti,
- částka ve výši 36.377,44 Kč do fondu odměn této
příspěvkové organizace,
 účetní
závěrku
příspěvkové
organizace
„TURISTCENTRUM
Dvorce,
příspěvková
organizace“ sestavenou ke dni 31. 12. 2020,







včetně výsledku hospodaření,
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
příspěvkové
organizace
„TURISTCENTRUM
Dvorce, příspěvková organizace“ za rok 2020
následovně:
zlepšený výsledek hospodaření ve výši 595.945,94
Kč bude převeden takto:
- částka ve výši 446.959,45 Kč do rezervního fondu
této příspěvkové organizace na další rozvoj
činnosti,
- částka ve výši 148.986,49 Kč do fondu odměn
této příspěvkové organizace,
rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden
až duben 2021 podle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu Fin 2-12 M sestaveného ke dni 30. 4.
2021:
- dosažené příjmy po konsolidaci celkem ve výši
12.385.966,88 Kč, což je 28,17 % rozpočtu po
změnách,
- čerpané výdaje po konsolidaci celkem ve výši
10.876.823,95 Kč, což je 19,41 % rozpočtu po
změnách,
- financování po konsolidaci celkem ve výši
1.509.142,93 Kč, což je 12,51 % rozpočtu po
změnách,
- stav na běžných bankovních účtech ke konci
vykazovaného období činil celkem 31.628.958,59
Kč,
- stav v pokladně ke konci vykazovaného období
činil 21.755,00 Kč,
rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden
až červenec 2021 podle výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestaveného ke dni 31.
7. 2021:
- dosažené příjmy po konsolidaci celkem ve výši
24.803.386,72 Kč, což je 55,55 % rozpočtu po
změnách,
- čerpané výdaje po konsolidaci celkem ve výši
19.177.461,70 Kč, což je 33,91 % rozpočtu po
změnách,
- financování po konsolidaci celkem ve výši
5.625.925,02 Kč, což je 47,28 % rozpočtu po
změnách,
- stav na běžných bankovních účtech ke konci
vykazovaného období činil celkem 35.287.068,11
Kč,
- stav v pokladně ke konci vykazovaného období
činil 36.988,00 Kč,
plné znění předloženého adresného záměru na
prodej části pozemku parc. č. 217 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře cca 618 m2 v k. ú.
Dvorce u Bruntálu na ulici Nádražní v obci Dvorce
s tím, že kupujícím bude pan K., a kupní cena bude
stanovena znaleckým posudkem a bude odpovídat
ceně v místě a čase obvyklé,
plné znění předloženého adresného záměru na
prodej části pozemku parc. č. 2804/1 (ostatní
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plocha, neplodná půda) o výměře cca 2800 m2 v k.
ú. Dvorce u Bruntálu na ulici Nádražní v obci
Dvorce s tím, že kupující bude paní Ž., a kupní
cena bude stanovena znaleckým posudkem a
bude odpovídat ceně v místě a čase obvyklé,
podle vyhlášeného záměru Obce Dvorce ze dne
30. 9. 2020, geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 1084-18/2020 a znaleckého posudku
č. 717/2021 ze dne 19. 4. 2021 prodej nemovité
věci z majetku Obce Dvorce paní K., a to prodej
nově vzniklého pozemku parc. č. 670/7 (ostatní
plocha, jiná plocha) o výměře 141 m2, který vznikl
rozdělením pozemku parc. č. 670/1, vše v k. ú.
Dvorce u Bruntálu, za znalcem stanovenou
obvyklou cenu ve výši 16.920,- Kč,
podle vyhlášeného záměru Obce Dvorce ze dne
1. 3. 2021, geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 1090-8/2021 a znaleckého posudku č.
2021/4625/115 ze dne 5. 7. 2021 prodej nemovité
věci z majetku Obce Dvorce panu V., a to prodej
nově vzniklého pozemku parc. č. 2315/7 (ostatní
plocha, neplodná půda) o výměře 145 m2, který
vznikl rozdělením pozemku parc. č. 2315/2, vše
v k. ú. Dvorce u Bruntálu, za znalcem stanovenou
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 18.600,- Kč,
poskytnutí finančního daru ve výši 7.500,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 paní Š. na
částečnou
kompenzaci
výdajů
spojených
s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům na
adrese anonymizováno, 793 68 Dvorce, ze
stávajícího kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním za zdroj tepla podporovaný v rámci
dotačního programu "Kotlíkové dotace“,
poskytnutí finančního daru ve výši 7.500,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 panu W. na
částečnou
kompenzaci
výdajů
spojených
s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům na
adrese anonymizováno, ze stávajícího kotle na
pevná paliva s ručním přikládáním za zdroj tepla
podporovaný v rámci dotačního programu
"Kotlíkové dotace“,
poskytnutí finančního daru ve výši 7.500,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 panu B. na
částečnou
kompenzaci
výdajů
spojených
s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům na
adrese anonymizováno, ze stávajícího kotle na
pevná paliva s ručním přikládáním za zdroj tepla
podporovaný v rámci dotačního programu
"Kotlíkové dotace“,
poskytnutí
návratné
finanční
výpomoci
z Programu
pro
poskytování
návratných
finančních výpomocí v rámci akce „Podpora
výměny kotlů v obci Dvorce, okr. Bruntál“ ve výši
200.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021
paní
B.
na
předfinancování
výměny
nevyhovujícího kotle na pevná paliva v rodinném
domě na adrese anonymizováno, 793 68 Dvorce,











za moderní zdroj tepla splňující podmínky 117.
výzvy Operačního programu Životní prostředí
v rámci specifického cíle 2.1,
poskytnutí
návratné
finanční
výpomoci
z Programu
pro
poskytování
návratných
finančních výpomocí v rámci akce „Podpora
výměny kotlů v obci Dvorce, okr. Bruntál“ ve výši
200.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021
panu
B.
na
předfinancování
výměny
nevyhovujícího kotle na pevná paliva v rodinném
domě na adrese anonymizováno, 793 68 Dvorce,
za moderní zdroj tepla splňující podmínky 117.
výzvy Operačního programu Životní prostředí
v rámci specifického cíle 2.1,
poskytnutí finanční dotace ve výši 7.500,- Kč
z rozpočtu
Obce
Dvorce
v roce
2021
Moravskoslezskému
kraji,
IČ
70890692,
na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském
kraji
–
3.
výzva“
realizovaného krajem v rámci adaptačního a
mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019,
uzavření smlouvy o spolupráci za účelem realizace
veřejně prospěšné stavby „I/46 Dvorce průtah II.
etapa“ a smlouvy o společném zadávání pro
veřejnou zakázku s názvem „I/46 Dvorce průtah II.
etapa“, které uzavírají Ředitelství silnic a dálnic ČR
a Obec Dvorce,
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě
příkazní na zhotovení dokumentace stavby a
inženýrskou činnost s tím související a výkon
autorského dozoru, uzavřené dne 16. 9. 2020, pro
akci s názvem: „Revitalizace náměstí - Dvorce“,
který
uzavírají
Obec
Dvorce
jako
objednatel/příkazce a ATELIER 38 s.r.o. jako
zhotovitel/příkazník,
uzavření smlouvy o spolupráci za účelem dosažení
cíle společného projektu s názvem „Kompostování
v obcích Moravskoslezského kraje I.“, kterou
uzavírají Sdružení měst a obcí východní Moravy a
Obec Dvorce.

vydalo:
 změnu č. 1 Územního plánu Dvorce.
souhlasilo:
 na základě výsledku výběrového řízení na
dodavatele investiční akce „Rekonstrukce
elektroinstalace BD Nemocniční 2 a 3, Dvorce“
s realizací a financováním této akce v roce 2021
v celém rozsahu, a to i v případě, že na tuto akci
nebude obci poskytnuta dotace v rámci výzvy VPS
–
223-3-221,
podprogramu
(298D2230):
PODPORA VÝSTAVBY A OBNOVY KOMUNÁLNÍ
INFRASTRUKTURY, jehož nositelem je Ministerstvo
financí ČR.
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povolilo:
 po projednání žádosti vedoucí příspěvkové
organizace „TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková
organizace“ o udělení výjimky ze zrušení
doplňkové činnosti z důvodu ztráty vykazované po
dobu delší dvou let, této organizaci nadále
vykonávat doplňkovou činnost.
vzalo na vědomí:
 rozpočtová opatření č. 3/2021 – č. 7/2021
v rozsahu
předložených
a
projednaných
důvodových zpráv,
 zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové
organizace „Základní škola a mateřská škola
Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace“ za
rok 2020,
 zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové
organizace „TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková
organizace“ za rok 2020,
 mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 3.
2021 a 30. 6. 2021 za tyto subjekty: Obec Dvorce,
Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres
Bruntál,
příspěvková
organizace,
a
TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace,
 výsledek výběrového řízení na dodavatele
investičních akcí „Rekonstrukce účelových
komunikací v objektu mateřské školy Dvorce,
Olomoucká
č.p.
353“
a
„Rekonstrukce
elektroinstalace BD Nemocniční 2 a 3, Dvorce“,
 žádost ze dne 2. 6. 2021 o prodej pozemků parc. č.
356/1, 356/2 a st. 221/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu
s tím, že se touto žádostí bude dále zabývat,
 žádost ze dne 17. 6. 2021 o prodej pozemků parc.
č. 2215/14, parc. č. st. 598 (vč. budovy s číslem
popisným 366, jiná stavba) a parc. č. st. 633 (vč.
budovy bez čísla popisného nebo evidenčního,
stavba občanského vybavení) v k. ú. Dvorce u
Bruntálu s tím, že se touto žádostí bude dále
zabývat,
 žádost ze dne 27. 5. 2021 o prodej části pozemku
parc. č. 412/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu s tím, že se
touto žádostí bude dále zabývat,
 žádost ze dne 31. 5. 2021 o prodej části pozemku
parc. č. 412/1 a parc. č. 2921 v k. ú. Dvorce u
Bruntálu s tím, že se touto žádostí bude dále
zabývat,
 schválený závěrečný účet svazku obcí Bruntálsko
za rok 2020 včetně „Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí DSO Bruntálsko, IČ: 04690290 za rok 2020“ a
„Zprávy revizní komise ze dne 26. 11. 2020“.

Dvorce a sport
Dvorce se mohou pochlubit stříbrným medailistou
z mistrovství České republiky v kulturistice, kategorii
Kulturistika masters nad 70 let, kterým se 4. a 5. září
2021 v Kutné Hoře stal náš občan pan Jozef Rakyta.
Ze srdce blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci a
přejeme hodně zdraví a energie do dalších soutěží.

V letošním roce se také opět daří dostihové stáji
Dr. Charváta, která má u nás tréninkové středisko.
Koně trénovaní Pavlem Tůmou zaznamenali řadu
vítězství v národních i zahraničních dostizích.
Jedním s nejvýznamnějších letošních úspěchů bylo
v červnu vítězství hnědáka Hazardera s žokejem
Václavem Janáčkem ve 101. Českém derby ve Velké
Chuchli (rovina, 2400 m, tříletí hřebci a klisny).
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů
trenérovi a celému týmu této dostihové stáje.

(Výpis všech usnesení přijatých na 14. a 15. 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).
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Lampionový průvod
V sobotu 5. 11. 2021 se uskutečnil již tradiční
lampionový průvod, který letos dostal netradiční
název Strašidelný. Navázali jsme tak na původně
keltský lidový svátek Halloween, který se slaví 31.
října. Pozvali jsme děti v maskách na tajemnou stezku
odvahy a pohádkovou strašidelnou hru. Lampionový
průvod již tradičně doprovodila dechovka z
Moravského Berouna. Strašidelnou stezku připravila
paní Renáta Pinková a Spolek paní a dívek za
finančního přispění MAS Hrubý Jeseník. Pohádkovou
strašidelnou podívanou plnou kouzel a her pro nás
připravila umělecká agentura LEV z Vítkova.

Děkujeme všem za hojnou účast a především dětem i
rodičům za báječné a skutečně strašidelné masky.
Poslední poděkování patří všem, kteří vydrželi až do
samotného konce akce, kdy teplota vzduchu klesla až
dva stupně pod nulu.

Nové kroužky pro děti i rodiče
Obec Dvorce prostřednictvím Místní akční skupiny
Hrubý Jeseník získala dotaci v rámci projektu
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK
II z programu Operační program Výzkum, vývoj a
vzdělávání CZ.02.3.68/0,0/0,0/19_078/0019613.
V rámci tohoto projektu budou probíhat dva kroužky.
Jeden se zaměřením na kariérové poradenství
s názvem: Poznáváme svět práce zábavně!, který bude
cílit především na seznámení dětí i rodičů s různými
řemesly, které by mělo napomoci k budoucímu výběru
povolání. Na tento kroužek budou zváni řemeslníci
z blízkého okolí a také proběhnou různé exkurze.
Druhý kroužek je zaměřený na polytechnické
vzdělávání s názvem: Novinek se nebojíme! V tomto
kroužku se děti naučí obsluhovat nejrůznější nové
technologie jako například meteorologickou stanici.
Stanou se z nich lovci záběrů z fotopastí, budou také
pozorovat noční oblohu hvězdářským dalekohledem,
nebo naopak pozorovat mikrosvět mikroskopem. Také
se budou učit programovat malé roboty, nebo se učit

létat s dronem. Jde především o rozvoj logického
myšlení, technických dovedností i manuální zručnosti.
Oba kroužky budou probíhat v prostorách bývalého
zdravotního střediska vedle mateřské školy
(Olomoucká čp. 37).

Moravskoslezský kraj zahájil průzkum zájmu o
kotlíkové dotace pro rok 2022
Program, do kterého se budete moci přihlásit, bude
spuštěn pravděpodobně ve 2. čtvrtletí roku 2022 a
bude určen pro vlastníky a spoluvlastníky:
- rodinných domů,
- bytů v bytových domech,
- rekreačních objektů, ve kterých žadatel o dotaci
bydlí.
Stejně jako v předchozích výzvách zůstávají obecné
podmínky kotlíkových dotací. Tzn., že dotace jsou
určeny pro žadatele, kteří provozují (používají) kotel
na pevná paliva 1., 2. nebo neznámé emisní třídy.
Pro poskytnutí dotace bude nově rozhodující příjem
celé domácnosti trvale obývající nemovitost, ve které
bude zdroj tepla vyměněn. Tvoří-li Vaši domácnost
např.: 2 dospělí a 2 děti, pak roční čistý příjem Vaší
domácnosti nesmí přesáhnout 4 x 170.900 Kč, tj.
683.600 Kč, přičemž příjmy dětí a studentů se do
limitu nepočítají. Příjmy Vaší domácnosti budete
muset prokázat. Dokládat se budou příjmy za rok
2020.
Příjmy nebudou posuzovány v případě, že v době, kdy
budete podávat žádost o dotaci (tj. v roce 2022):
- bude celá domácnost tvořena starobními
důchodci nebo invalidními důchodci 3. stupně,
- bude jediným vlastníkem nemovitosti nezletilý
nebo student denního studia do 26 let,
- jste někdy v průběhu období od 1. 1. 2020 do
podání žádosti pobíral dávky v hmotné nouzi nebo
příspěvek na bydlení.
Nový zdroj tepla si budete moci vybrat z těchto
možností:
- tepelné čerpadlo - dotace EU max. 130.000 Kč,
- plynový kondenzační kotel - dotace EU max.
100.000 Kč,
- kotel na biomasu - dotace EU max. 130.000 Kč.
Bližší informace najdete v letáku na další straně, nebo
na této webové stránce:
https://lokalni-topeniste.msk.cz
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