USNESENÍ
15. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného ve čtvrtek 9. září 2021 od 17 hodin
v TURISTCENTRU ve Dvorcích
Jedná se o upravené znění (tj. částečně anonymizované) z důvodu ochrany osobních údajů.

355/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje návrhovou komisi ve složení:
předseda komise pan Ing. Jan Peter, členové komise paní Mgr. Jitka Krajkovičová a pan Mgr. Petr Červinka.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 355/2021 bylo přijato.
356/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce určuje zapisovatelem zápisu paní Jiřinu Božovskou a ověřovateli zápisu pana Ing.
Jana Petera a paní Bc. Zdeňku Šmahelovou.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 356/2021 bylo přijato.
357/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje následující program 15. 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 14. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce.
7. Žádost o prodej pozemků parc. č. 356/1, 356/2 a st. 221/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
8. Žádost 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.
9. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 412/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
10. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 412/1 a parc. č. 2921 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
11. Prodej části pozemku parc. č. 2315/2 (tj. nově vzniklého pozemku parc. č. 2315/7) v k. ú. Dvorce u
Bruntálu.
12. Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 – žadatel pan W.
13. Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 – žadatel pan B.
14. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ – žadatel Moravskoslezský kraj.
15. Změna č. 1 Územního plánu Dvorce.
16. Smlouva o spolupráci za účelem dosažení cíle společného projektu s názvem „Kompostování v obcích
Moravskoslezského kraje I.“ – Sdružení měst a obcí východní Moravy.
17. Smlouva o společném zadávání pro veřejnou zakázku s názvem „I/46 Dvorce průtah II. etapa“ – Ředitelství
silnic a dálnic ČR.
18. Rozpočtová opatření č. 5/2021, 6/2021 a 7/2021.
19. Rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až červenec 2021.
20. Mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 30. 6. 2021 – Obec Dvorce; Základní škola a mateřská škola
Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace; TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace.
21. Závěrečný účet svazku obcí Bruntálsko za rok 2020.
22. Informace starosty.
23. Závěr zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 357/2021 bylo přijato.
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358/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 14. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného dne 10. 6. 2021.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 358/2021 bylo přijato.
359/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání bere na vědomí 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.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 359/2021 bylo přijato.
360/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání bere na vědomí 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.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 1 (paní Vojáčková), Zdrželi se - 0
Usnesení č. 360/2021 bylo přijato.
361/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání bere na vědomí 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.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 361/2021 bylo přijato.
362/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání bere na vědomí 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.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (pan Kunčar)
Usnesení č. 362/2021 bylo přijato.
363/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje 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.
Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s prodejem shora uvedené nemovité věci,
2. zmocňuje starostu k podpisu všech právních úkonů souvisejících s převodem majetku.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 363/2021 bylo přijato.
364/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje 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“,
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 W. jako obdarovaný,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 364/2021 bylo přijato.
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365/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje 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“,
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 B. jako obdarovaný,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 365/2021 bylo přijato.
366/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 7.500,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021
Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, na spolufinancování
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného krajem v rámci adaptačního
a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019,
2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako poskytovatel, a Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, jako příjemce,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 366/2021 bylo přijato.
367/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
za použití ustanovení § 54 odst. 2 a § 55 odst. 6 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, § 171, 172, 173 a 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává
změnu č. 1 Územního plánu Dvorce.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 367/2021 bylo přijato.
368/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje 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, se sídlem třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ 45659168, a Obec Dvorce, se sídlem Náměstí
13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, v předloženém znění,
2. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 368/2021 bylo přijato.
369/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje uzavření smlouvy o společném zadávání pro veřejnou zakázku s názvem „I/46 Dvorce průtah II.
etapa“, kterou uzavírají Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
IČ 65993390, a Obec Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, v předloženém znění,
2. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 369/2021 bylo přijato.
370/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5/2021, 6/2021 a 7/2021 v rozsahu
předložených a projednaných důvodových zpráv.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 370/2021 bylo přijato.
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371/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje 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.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 371/2021 bylo přijato.
372/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30. 6. 2021 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 - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 372/2021 bylo přijato.
373/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání bere na vědomí 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“.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 373/2021 bylo přijato.

Jan Božovský
starosta

Ing. Jan Peter
místostarosta
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