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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
konec roku, který v sobě skrýval dvě sympatické dvacítky ,
klepe na dveře a určitě nám všem přinesl velké množství
změn a především všemožných omezení. Koronavirus se
podepsal do života každého z nás, děti i učitelé si vyzkoušeli
nevídané - distanční výuku, omezovalo se cestování,
obchodníkům a provozovatelům služeb byli zakázáni
zákazníci, a o těch všech ekonomických omezeních ani
nemluvě.
Tak jak naše obec první vlnu koronaviru prožila celkem
v klidu a pohodě, bez výskytu nemoci Covid-19, tak druhá
vlna nás především v listopadu zasáhla naplno. Ke dni
vydání tohoto čísla Občasníku se touto nemocí nakazilo
celkem 78 našich občanů a stále nemocných je 11 obyvatel.
Všem, které tato nemoc postihla, ze srdce přeji, aby
zůstávali dále zdraví a aby se jim vyhnuly jakékoliv následné
komplikace, které může toto onemocnění přinést.
Nebylo to tedy lehké a je více než pravděpodobné, že ani
ten nadcházející rok v jeho počátku nebude lepší. Zatím je
jisté, že se klidně můžete zajít bezplatně otestovat na

Covid-19 antigenními testy (registrace probíhá přes
webovou stránku https://koronavirus.mzcr.cz/seznamodberovych-center/, případně Vám poradí Váš lékař). Stát
také připravuje od ledna příštího roku dobrovolné očkování,
o kterém Vás budeme rádi včas informovat.
Přes všechny ty nejisté vyhlídky kolem financování našeho
státu jsme na posledním veřejném zasedání schválili
rozpočet obce na rok 2021. Když se začtete dále v tomto
Občasníku do výpisu důležitých usnesení, tak zjistíte, že
jsme oproti minulým rokům snížili příjmy v těch na státu
závislých položkách přibližně o 15 %. Také z tohoto důvodu
jsme schválili rozpočet jako schodkový a budeme jej proti
plánovaným investicím dorovnávat především z toho, co
jsme nahospodařili v minulých letech. Tou nejzásadnější
investicí by měla být rekonstrukce a dostavba chodníku na
Komenského ulici, která má projektované náklady přes 6,5
mil. Kč. Doufejme, že se nám podaří do jara vyřídit stavební
povolení a vybrat dodavatelskou firmu. Také plánujeme
postupně realizovat rekonstrukci elektroinstalace v našich
bytových domech. Tím prvním bude dům na ulici
Nemocniční 3, kde je projektovaný rozpočet téměř 2,2 mil.
Kč. Především však musíme dokončit rozpracované dotační
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akce, kterých také není málo. Doufejme tedy, že se nám za
pomoci státu podaří rozpočet naší obce naplnit, abychom
také my mohli realizovat naše naplánované akce. Jediné, co
zatím nemáme definitivně naplánováno, jsou kulturní a
sportovní akce. Vzhledem k opatření, která jsou vydávána
často chaoticky, to prostě nejde. Každopádně pokud to
situace dovolí, tak plánujeme uspořádat v pátek 19. února
2021 v pořadí 14. Obecní ples. K tanci i poslechu je zajištěna
kapela GALAXY.
Na závěr mého povídání bych chtěl jako již tradičně
poděkovat všem, kteří se v tomto roce podíleli na provozu
naší obce, ale i základní a mateřské školy a TURISTCENTRA
Dvorce. Děkuji také všem spolkům, kterým se podařilo i
přes všechna ta omezení pracovat a přinášet nám tak
alespoň kousek kultury a sportu. A samozřejmě velmi děkuji
našim dobrovolným hasičům, kteří mají především za
poslední měsíc za sebou mnoho velmi těžkých i ne zrovna
příjemných zásahů. Ze srdce děkuji každému z Vás, jste pro
naši obec velice důležití.
Vážení a milí spoluobčané, prožijte klidné a radostí
naplněné Vánoce ve společnosti těch, které máte rádi, a
do toho následujícího roku Vám přeji jen samé pozitivní věci
i myšlení. Buďte šťastní a zdraví.
Jan Božovský, starosta
***

Připravujeme nový vzhled našich webových stránek
Firma Galileo Corporation s.r.o., se kterou dlouhodobě
spolupracujeme, pro nás připravuje nový vzhled obecních
webových stránek (www.obecdvorce.cz) tak, aby splňovaly
nejenom požadavky dané zákonem, ale aby především
nabídly lepší uživatelské prostředí všem jejich
návštěvníkům. Stránky budou nabízet nový vzhled, který
bude lépe spolupracovat se všemi mobilními zařízeními,
poskytnou některé nové funkce, jako například čtení textu,
kterou ocení především senioři či slabozrací. Také nám byla
nabídnuta mobilní aplikace V OBRAZE, která se pro každého
uživatele mobilního zařízení může stát nejrychlejším
komunikačním kanálem s našimi stránkami. Opouštíme tak
definitivně zkušební verzi aplikace Mobilní rozhlas.

Co v aplikaci V OBRAZE najdete?
 nejaktuálnější zprávy
 pozvánky na akce
 fotografie ze své obce

 dokumenty zveřejněné na úřední desce
 formuláře, například hlášení závad
 rychlý kontakt na svoji obec
Stačí si stáhnout aplikaci pro Android nebo iOS podle
postupu, který najdete na našich obecních stránkách.
Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny občany zcela
zdarma, nesbírá žádné Vaše osobní údaje (nemusíte tak
udělovat žádný souhlas) a ve Vašem zařízení zabere
minimum místa (cca 13 MB).
Bližší informace o mobilní aplikaci V OBRAZE, i o tom, jak si
aplikaci stáhnout do svého mobilu, se dozvíte na
www.aplikacevobraze.cz.



Komplexní řešení sociálně patologických jevů v obci Dvorce
registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016919

Kontaktní sociální pracovník obce
Poskytuje základní sociální poradenství zahrnující:
- bydlení a prevence ztráty bydlení
- právní povědomí a osobní samostatnost
- individuální podpora rodin a jednotlivců
- význam vzdělávání
- finanční řízení domácnosti, finanční gramotnost
- zdravotní potíže a co s nimi
- dávky hmotné nouze a sociální pomoci
- doprovod na úřady, pomoc při vyřizování osobní agendy
klientů (nájemní vztahy, právní poradenství, komunikace
s úřady, komunikace s poskytovateli služeb, řešení dluhů
na bydlení, zabydlování při stěhování atd.)
Řeší komplexní potřeby osob v oblasti dluhů zahrnující:
- pracuje na rozšiřování finanční gramotnosti
- plánuje s klienty kroky v osobním a rodinném finančním
plánování, finanční řízení domácnosti (zpracování
individuálních a rodinných finančních plánů)
- zajišťuje přípravu a zpracování podkladů pro oddlužení
- poskytuje komplexní činnosti v oblasti dluhového
poradenství
Nabízí systematickou práci s rodinou a jejími příslušníky
s cílem identifikovat všechny případné závislosti a osobní
problémy v rodině a zajistit asistenci pro řádnou výchovu
dětí a předcházení domácího násilí.
- zajišťuje podporu rodin v rutinních denních záležitostech
- nabízí pomoc v rámci zajištění vzdělávání dětí i dospělých
(včetně doučování, dodržování školní docházky,
doprovodu do školy apod.)
- individuální podpora rodin a jejich členů ve volnočasových
aktivitách
- řešení sporů v rodině
- plánování rodinných a individuální závazků a jejich plnění
- podpora při hledání a udržení zaměstnání
- práce s klientem při řešení závislostí (gambling, drogy,
alkohol, léky atd.)
- zprostředkování dalšího odborného poradenství
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- individuální asistence pro nemohoucí osoby a seniory
Bc. Michal Vémola, kontaktní sociální pracovník obce
Dvorce, kancelář Olomoucká č.p. 37, Dvorce (bývalé
zdravotní středisko, vedle mateřské školy)
tel.: +420 774 432 980, e-mail: vemola.ksp@obecdvorce.cz

Výtažek z usnesení přijatých na 11. zasedání
Zastupitelstva obce Dvorce konaném dne 1. 12. 2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
schválilo:
 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,
 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,
 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,
 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,
 rozpočet sociálního fondu zaměstnanců Obce Dvorce
na rok 2021 podle předloženého návrhu,
 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,

 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, a vzalo na vědomí očekávanou cenu dřeva
dle sortimentu,
 střednědobý výhled rozpočtu Obce Dvorce na roky
2022-2024 podle předloženého návrhu,
 střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské
školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizace,
na roky 2022-2023 podle předloženého návrhu,
 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,
 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, Dvorce,
ze stávajícího kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním za zdroj tepla podporovaný v rámci
dotačního programu "Kotlíkové dotace“,
 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, Dvorce, 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),
 poskytnutí finanční dotace ve výši 107.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 Spolku paní a
dívek, Dvorce, na úhradu výdajů spojených s činností
příjemce dotace v roce 2021 takto:
a) 44.000,- Kč – na provoz spolku (tzn. výdaje na
reprezentaci obce, cestovné, kancelářské potřeby,
internet pro veřejnost a provoz klubovny – tj.
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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),
 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“ 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,
 poskytnutí finanční dotace ve výši 60.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 Spolku Seniorklub
Dvorce 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),
 poskytnutí finanční dotace ve výši 250.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 spolku TJ Spartak
Dvorce, z. s. 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.),
 poskytnutí finanční dotace ve výši 35.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 pobočnému spolku
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce 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,

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),
 poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 spolku ALCORE
MOTORSPORT, o.s., Dvorce, na úhradu výdajů
spojených s účastí příjemce dotace a reprezentací obce
v závodech automobilů do vrchu v roce 2021,
 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,
 poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 spolku MOTO KLUB
DVORCE z. s. na úhradu výdajů spojených s údržbou
motokrosové tratě v obci Dvorce v roce 2021,
 Program pro poskytování návratných finančních
výpomocí v rámci akce „Podpora výměny kotlů v obci
Dvorce, okr. Bruntál“,
 vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 48/1
2
(ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 557 m
v k. ú. Dvorce u Bruntálu na ulici Partyzánská v obci
Dvorce,
 plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce
Dvorce a Finančního výboru Zastupitelstva obce Dvorce
pro rok 2021 podle předložených návrhů,
 změnu stanov dobrovolného svazku obcí Bruntálsko se
sídlem nám. Míru 60/11, 792 01 Bruntál, a pověřilo
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.
vzalo na vědomí:
 rozpočtové opatření č. 5/2020 v rozsahu předložené a
projednané důvodové zprávy,
 mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30. 9. 2020
za tyto subjekty: Obec Dvorce, Základní škola a
mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková
organizace, TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková
organizace,

 poskytnutí finanční dotace ve výši 15.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 pobočnému spolku
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce 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),

 finanční plán střediska obecních vodovodů, kanalizací a
čistírny odpadních vod na rok 2021, který předložil Ing.
Miroslav Balaj, správce obecních vodovodů a kanalizací.

 poskytnutí finanční dotace ve výši 15.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 pobočnému spolku
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce na úhradu
výdajů spojených se zajištěním soutěže v hasičském

zrušilo:

vydalo:
 Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 vyhlášený záměr Obce Dvorce na prodej části pozemku
2
parc. č. 142 (zahrada) o výměře cca 300 m a části
4
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pozemku parc. č. 144 (zahrada) o výměře cca 130 m ,
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, a uložilo 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.
2
142 (zahrada) o výměře cca 300 m a části pozemku
2
parc. č. 144 (zahrada) o výměře cca 130 m , 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.
zamítlo:
 žádost pana M. S. a manželů Ch. o prodej části pozemku
2
parc. č. 142 (zahrada) o výměře cca 300 m a části
2
pozemku parc. č. 144 (zahrada) o výměře cca 130 m ,
vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu, a to z důvodu zrušení
vyhlášeného záměru na prodej částí uvedených
pozemků.
(Výpis všech usnesení přijatých na 11. 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 ZE PSŮ V ROCE 2021

pozemek pro rok 2021 musí být uhrazeno do 31. března
2021. Při nedodržení termínu úhrady může dojít k výpovědi
z nájmu ze strany pronajímatele tj. Obce Dvorce.
Nájemné pro rok 2021 bude v souladu s nájemními
smlouvami zvýšeno o inflaci za rok 2019 ve výši 2,8 %.
***

Způsob placení poplatků:
-

v hotovosti na obecním úřadě v kanceláři č. 7 u paní
Kamily Balajové

-

bezhotovostním převodem na účet Obce Dvorce číslo
1847652359/0800 následovně:

místní poplatek ze psů
variabilní symbol 1341
specifický symbol rodné číslo poplatníka
místní poplatek „za odpady“
variabilní symbol 1340
specifický symbol rodné číslo poplatníka
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 hrazen, aby
byla platba připsána na správný osobní daňový účet
poplatníka.
Pokud by měl někdo zájem bezhotovostním převodem
uhradit nájemné za pronájem pozemku, je potřeba se na
této skutečnosti předem domluvit na tel. č. 554 219 882
s paní Božovskou, popřípadě prostřednictvím e-mailu
zaslaného na adresu: matrika@obecdvorce.cz.
Jiřina Božovská, odd. matriky, evidence obyvatel a poplatků

Místní poplatek ze psů pro rok 2021 jsou držitelé psů
povinni zaplatit do 31. března 2021.
Sazba místního poplatku ze psů:
- za prvního psa držitele přihlášeného nebo se sídlem
v rodinném domě 200 Kč,
- za druhého a každého dalšího psa držitele přihlášeného
nebo se sídlem v rodinném domě 300 Kč,
- za prvního psa držitele přihlášeného nebo se sídlem
v jiném než rodinném domě 400 Kč,
- za druhého a každého dalšího psa držitele přihlášeného
nebo se sídlem v jiném než rodinném domě 600 Kč,
- za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
80 Kč,
- za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je
osoba starší 65 let 120 Kč.
***

MÍSTNÍ POPLATEK „ZA ODPADY“ V ROCE 2021
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2021 činí 500 Kč za osobu a rok. Poplatek je
splatný jednorázově nejpozději do 30. září 2021.
***

PRONÁJEM OBECNÍCH POZEMKŮ V ROCE 2021
Upozorňujeme občany, kteří mají s Obcí Dvorce uzavřenou
smlouvu o nájmu pozemku, že nájemné za pronajatý
5
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