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LÉTO BUDIŽ
.2016 POCHVÁLENO…
Děti si určitě na maximum užily sluníčka, vody a všech
letních radovánek, a krásné počasí určitě potěšilo také
všechny dospěláky. Naopak letošní obrovské sucho
přineslo vrásky na čele především zahrádkářům,
zemědělcům, lesníkům a rybářům. Naši občané
mohou být rádi, že díky bohatým zdrojům pitné vody
jsme přes toto parné léto nemuseli sáhnout k žádným
omezujícím opatřením. V polovině srpna pouze došlo
k „Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
na území Moravskoslezského kraje“, které platilo do
4. 9. 2018.
Opatření obecné povahy
Chtěl bych informovat občany, že na základě
přetrvávajících problémů s nepřizpůsobivými občany
požádala Obec Dvorce nadřízený správní úřad o vydání
„Opatření obecné povahy - vyhlášení oblastí se
zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“.
V žádosti byly vymezeny jednotlivé nemovitosti, které
jsou pronajímány soukromými vlastníky, a v nichž
dlouhodobě dochází k nežádoucím jevům, které
obtěžují všechny slušné obyvatele naší obce. Budu
nesmírně rád, pokud nám bude v této záležitosti
vyhověno. Moc mne ale mrzí, že všechno má svůj
počátek v devadesátých letech, kdy se obec zaručila
bytovými domy společnosti BISMARCK spol. s r. o. a
přišla tak o domy, kterých se toto opatření bude týkat.
Jen díky bývalému starostovi panu Kučerovi a JUDr.
Vlčkovi se podařilo alespoň část zastavených
nemovitostí oddlužit, a zůstaly tak v majetku obce.
Pokud by se to nepodařilo, byla by situace v obci
nejspíš ještě horší.
Věčný problém s odpady
Na příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat dne 20. 9. 2018 od 17 hodin
v TURISTCENTRU Dvorce, bude schválena nová obecně
závazná vyhláška „o odpadech“, která je aktualizována
na současný právní stav. Musím však upozornit, že
stále platí, a platit bude, povinnost dodržovat určitá
pravidla, přičemž tím nejzákladnějším pravidlem je
třídění odpadu na jednotlivé složky, kterými jsou plast,
papír, sklo a kovový odpad. V obci se v poslední době
rozšířil nešvar některých občanů, že cokoli se jim doma
nehodí, a týká se to především velkoobjemového
odpadu, tak vyhodí k popelnicím, nebo kontejnerům, a

zřejmě si říkají: „Však to „rychlá rota“ uklidí.“
Neuvědomují si však, že jsou povinni tento odpad
odevzdat na sběrné místo do kontejneru na
velkoobjemový odpad, případně na kov. Upozorňuji, že
pokud bude zjištěn původce takto nelegálně
uloženého odpadu, bude řešen v souladu s platnou
vyhláškou v přestupkovém řízení.

I když jsem dnes začal pochvalou léta, tak pro mne
osobně letošní léto nic až tak pozitivního nepřineslo.
Zatím sklízím spíše trpké ovoce. Rekonstrukce
zdravotního střediska se vůbec nevyvíjí podle mých
představ. Tak jak jsem byl v počátku rád, že výběrové
řízení vyhrála firma, která u nás již realizovala
zateplení mateřské školy a bytovek Palackého 30 a
Nemocniční 5 a 6, a to bez větších problémů, tak tuto
akci se jí stále nedaří dokončit. Nějaké problémy
přinesly změny vyplývající z úprav, které jsme proti
projektu museli realizovat, a velké problémy nám
připravil ČEZ s připojením celého objektu do
distribuční sítě. Podle posledního vyjádření firmy
ENERGOROZVODY objekt připojí až koncem října, nebo
počátkem listopadu. Bez připojení však nejsme
schopni dokončit část fasády s rozvaděči, ani objekt
zkolaudovat, neboť ke kolaudaci potřebujeme
předložit revize elektrických zařízení, kotelny a otopné
soustavy. Zhotovitel stavby nám přislíbil, že po
ukončení prací ve Šternberku posílí všechny práce na
naší stavbě.
Další akcí, která se podle plánu nestihne letos
realizovat, je „Energeticko-úsporná opatření bytového
domu Na Aleji 302 ve Dvorcích“, kde máme příslib
dotace z IROP. Vše jsme směřovali k tomu, aby celá
akce proběhla během prázdnin a nejpozději do konce
října byla ukončena. Bohužel jsme museli zrušit
zadávací řízení na zhotovitele, jelikož se nám žádná
firma nepřihlásila. Požádali jsme poskytovatele dotace
o souhlas s prodloužením realizace akce do příštího
roku, a v této době probíhá nové zadávací řízení na
výběr zhotovitele s realizací akce na jaře 2019.
Výsledky budeme znát do konce září a nové
zastupitelstvo bude již muset s financováním této akce
počítat na příští rok. Osobně jsem všechny nájemníky
domu o těchto problémech informoval, aby si zajistili
otop ještě na tuto zimu, a děkuji jim moc za
pochopení.
Jan Božovský, starosta
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Výtažek z usnesení přijatých na 20. zasedání
Zastupitelstva obce Dvorce konaném dne 26. 7. 2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
schválilo:
 rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden
až červen 2018 podle výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu Fin 2-12 M, dosažené příjmy po
konsolidaci 21.115.947,31 Kč, což je 52,79 %
rozpočtu po změnách, a čerpané výdaje po
konsolidaci 18.309.980,87 Kč, což je 37,80 %
rozpočtu po změnách. Stav na běžných účtech ke
konci vykazovaného období činil 33.432.642,82
Kč,
 koupi nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Bruntál na LV č. 448 pro obec Dvorce,
katastrální území Dvorce u Bruntálu, a to:
 pozemek parc. č. St. 422 o výměře 410 m2 –
zastavěná plocha a nádvoří
o na pozemku stojí stavba bez čp/če –
stavba občanského vybavení,
 pozemek parc. č. St. 429 o výměře 477 m2 –
zastavěná plocha a nádvoří
o součástí je stavba Dvorce č. p. 315 jiná stavba
o stavba stojí na pozemku p. č.: St. 429,
 pozemek parc. č. St. 827 o výměře 162 m2 –
zastavěná plocha a nádvoří
o součástí je stavba bez čp/če – stavba
občanského vybavení
o stavba stojí na pozemku p. č.: St. 827,
 pozemek parc. č. 166/1 o výměře 1706 m2 –
ostatní plocha, manipulační plocha,
 pozemek parc. č. 166/5 o výměře 304 m2 –
ostatní plocha, manipulační plocha,
 pozemek parc. č. 166/6 o výměře 125 m2 –
ostatní plocha, ostatní komunikace,
 pozemek parc. č. 166/11 o výměře 91 m2 –
ostatní plocha, ostatní komunikace,
 pozemek parc. č. 167/1 o výměře 132 m2 –
ostatní plocha, neplodná půda,
 pozemek parc. č. 167/2 o výměře 185 m2 –
ostatní plocha, neplodná půda,
 stavba Dvorce č. p. 265 – jiná stavba
o na parcele St. 103/2 (LV 60000),
 stavba bez čp/če – stavba občanského
vybavení
o na parcele St. 401/3 (LV 365)
o na parcele St. 422,
z vlastnictví pana J. V. do vlastnictví Obce
Dvorce za kupní cenu ve výši 1.742.000,- Kč,
(pozn. jedná se o areál bývalého dřevoslohu),
 poskytnutí investiční dotace ve výši 7.500,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 na výdaje
spojené s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům









na adrese Komenského 360, 793 68 Dvorce, ze
stávajícího kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním za zdroj tepla podporovaný v rámci
dotačního programu "Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji - 2. výzva",
poskytnutí investiční dotace ve výši 7.500,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 na výdaje
spojené s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům
na adrese Nemocniční 25, 793 68 Dvorce, ze
stávajícího kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním za zdroj tepla podporovaný v rámci
dotačního programu "Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji - 2. výzva",
poskytnutí finančního daru ve výši 7.500,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 na výměnu
zdroje tepla pro rodinný dům na adrese
Smetanova 357, Dvorce, ze stávajícího kotle na
pevná paliva za tepelné čerpadlo NIBE F2040-12
(vzduch-voda), která byla uskutečněna dne 1. 6.
2015,
změnu účelu poskytnutí dotace poskytnuté
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 Spolku paní a
dívek, se sídlem Palackého 33, 793 68 Dvorce, IČ
22693092, na úhradu výdajů spojených
s pořádáním kulturních akcí a provozem klubovny
příjemce dotace v roce 2018 takto:
a) 20.000,- Kč – na akci „Zájezd pro děti
s doprovodem“,
b) 10.000,- Kč – na akci „Jarmark a ukázky
starých řemesel“,
c) 10.000,- Kč – na akci „Dílničky pro děti“,
d) 29.100,- Kč – na provoz spolku (tzn. nájem,
elektrická energie, internet pro veřejnost,
cestovné, propagace obce, náklady na
topení, provozní náklady),
záměr zřídit věcné břemeno k pozemkům parc. č.
249/1, 250/3, 619/7, 2786/4, 2786/5 a 248/1
v k. ú. Dvorce u Bruntálu ve vlastnictví Obce
Dvorce, jehož obsahem bude právo společnosti
ČEZ Distribuce, a. s., jako budoucí oprávněné,
umístit na těchto pozemcích zařízení distribuční
soustavy „kabelové vedení NN – 0,4kV, SS200,
SV100, SV200“, toto zařízení provozovat,
opravovat a udržovat, a provádět jeho obnovu,
výměnu a modernizaci, a povinnost Obce Dvorce,
jako budoucí povinné, výkon těchto práv strpět, a
schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu č. IV-12-8014303 Dvorce, p. č.
619/4, Andreovský, NNV, NNK, kterou uzavírají
Obec Dvorce, jako budoucí povinná, a ČEZ
Distribuce, a. s., jako budoucí oprávněná.

souhlasilo:
 s pořízením změny č. 1 Územního plánu Dvorce za
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podmínky, že žadatel uhradí náklady na pořízení
změny v plné jejich výši.
zamítlo:
 po opětovném projednání žádost vedoucí
TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace, o
vybudování pokoje pro personál, skladu a
kanceláře v budově TURISTCENTRA Dvorce ze dne
20. 4. 2018,
 žádost o prodej pozemku parc. č. 854/17 (ostatní
plocha, zeleň) v k. ú. Rejchartice.
vzalo na vědomí:
 sdělení paní P. H. ze dne 30. 5. 2018 o vzdání se
pracovního místa vedoucí TURISTCENTRA Dvorce,
příspěvkové organizace ke dni 31. 7. 2018,
 rozpočtové opatření č. 3/2018 a rozpočtové
opatření č. 4/2018 v rozsahu předložených a
projednaných důvodových zpráv,
 výzvu Ministerstva zemědělství vlastníkům
vodovodů a kanalizací ze dne 1. 6. 2018, ve které
Ministerstvo zemědělství upozorňuje Obec Dvorce
na možné riziko nedostatečné tvorby prostředků
na obnovu vodovodů a kanalizací pro veřejnou
potřebu,
 základní pravidla postupů souvisejících se
zpracováním osobních údajů v samostatné a
přenesené působnosti obce v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů), která tvoří přílohu usnesení, a uložilo
jednotlivým členům zastupitelstva obce a
jednotlivým členům výborů zastupitelstva obce,
aby při plnění svých úkolů zajišťovali dodržování
těchto pravidel, a starostovi obce zajistit
dodržování těchto pravidel při zpracování
osobních údajů obecním úřadem a jednotlivými
členy komisí zřízených dle § 122 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a při plnění smluv, jejichž
předmětem je zpracování osobních údajů.
jmenovalo:
 s účinností od 1. 8. 2018 paní P. J. do funkce
vedoucí příspěvkové organizace „TURISTCENTRUM
Dvorce, příspěvková organizace“, se sídlem
Smetanova 284, 793 68 Dvorce.
uložilo:
 panu starostovi prověřit podmínky na nákup
kompostérů k rodinným domům a zahrádkám, a to
do příštího zasedání Zastupitelstva obce Dvorce.
(Výpis všech usnesení přijatých na 20. 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. 10).

MÍSTNÍ POPLATEK „ZA ODPADY“
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2018 činí 500,- Kč za
osobu a rok. Poplatek je splatný jednorázově
nejpozději do 30. září 2018.
Poplatníkem je:
1. fyzická osoba,
a) která má v obci trvalý pobyt,
b) které byl podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů,
c) která podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky pobývá
na území České republiky přechodně po
dobu delší 3 měsíců,
d) které byla udělena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná
ochrana
podle
zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k
individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
Způsob placení poplatků:
- v hotovosti na obecním úřadě v kanceláři č. 7
u paní Kamily Balajové
Prosíme občany, aby pokud možno k placení využívali
tyto dny:
PONDĚLÍ a STŘEDU od 7,00 do 11,30 hod. a od 12,00
do 16,30 hod.
-

bezhotovostním převodem na účet obce Dvorce
číslo 1847652359/0800, variabilní symbol - 1340,
specifický symbol - rodné číslo poplatníka
V případě, že bude poplatek hrazen bezhotovostním
způsobem za více poplatníků, je potřeba do zprávy při
zadávání příkazu k úhradě uvést, za které osoby je
poplatek placen, aby byla platba zapsána na správný
osobní daňový účet poplatníka.
Jiřina Božovská, oddělení veřejnosprávních činností
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE DVORCE
Volby do Zastupitelstva obce Dvorce se uskuteční ve
dnech:
 pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00
hodin
 sobota 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00
hodin
Jako již tradičně budou volby probíhat ve volební
místnosti v přízemí budovy obecního úřadu ve
Dvorcích.

Hlasovací lístek bude voličům do domovních schránek
dodán nejpozději tři dny přede dnem voleb (tj. do 2.
října 2018). Pokud se stane, že některý z voličů
nenalezne ve své domovní schránce do 2. 10. 2018
doručovací obálku s hlasovacím lístkem a informacemi
o způsobu hlasování, má možnost si před konáním
voleb hlasovací lístek kdykoliv vyzvednout na obecním
úřadě ve Dvorcích u pana Kopřivy. V den voleb volič
může obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.

Právo volit do Zastupitelstva obce Dvorce
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň
v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který
je v den voleb v obci Dvorce přihlášen k trvalému
pobytu, a státní občan jiného státu, který alespoň v
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den
voleb v obci Dvorce přihlášen k trvalému pobytu a
jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva,
kterou je Česká republika vázána a která byla
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Právo volit
mohou cizinci realizovat pouze tehdy, pokud jsou u
místně příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku
stálého seznamu voličů.
V současné době je takovou smlouvou jen Smlouva o
přistoupení České republiky k Evropské unii, na
základě které mohou hlasovat v České republice i
občané z jiných členských států Evropské unie s tím, že
na základě judikatury a přímého účinku evropského
práva postačuje namísto splnění podmínky přihlášení
se k trvalému pobytu občana jiného členského státu
EU též přihlášení se k přechodnému pobytu v
příslušné obci.

Do Zastupitelstva obce Dvorce se volí 9 členů.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží volič
od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
(případně i hlasovací lístek), se kterou volič vstoupí do
prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud
se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno.
Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
před názvem volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební
strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik
činí počet členů zastupitelstva obce, který má být
v obci volen.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z
kterékoli volební strany, nejvýše však 9 kandidátů.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v
předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze
označit křížkem jednu volební stranu a dále v
rámečku před jménem kandidáta další kandidáty,
pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební
strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené volební
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do
počtu volených členů zastupitelstva obce.
Volič vloží hlasovací lístek do úřední obálky šedé barvy.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků vloží volič tuto úřední obálku před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není
označena ani volební strana a ani žádný kandidát, dále
jsou neplatné ty, které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a
hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo
několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit
hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství. Totožnost a státní občanství prokážou
občané České republiky platným občanským průkazem
nebo platným cestovním pasem České republiky
(možný též občanský průkaz s odstřiženým rohem a
současně potvrzením o změně některého údaje, který
se uvádí na občanském průkazu) a občané z jiného
členského státu průkazem o povolení k pobytu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístek
Na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva obce
Dvorce bude uvedeno 6 volebních stran, které se
zaregistrovaly do těchto voleb.
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce
může být vytištěn oboustranně. V takovém případě
je na hlasovacím lístku uveden text Pokračování na 2.
straně.

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
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pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební komise, aby za něj
hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky, a
popřípadě i úřední obálku vložil do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, avšak pouze v územním
obvodu obce Dvorce. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím
lístkem.
Volební strany pro volby do Zastupitelstva obce
Dvorce
Městský úřad Bruntál provedl dne 17. 8. 2018 losování
pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby
do zastupitelstev obcí.
Pro volby do Zastupitelstva obce Dvorce bylo
vylosováno toto pořadí zaregistrovaných volebních
stran:
1. Občanská demokratická strana
2. Nezávislí dvorečtí patrioti
3. Strana pro otevřenou společnost
4. Dvorečtí hasiči s příznivci
5. Komunistická strana Čech a Moravy
6. Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst
Kandidáti pro volby do Zastupitelstva obce Dvorce
Občanská demokratická strana (vylosované číslo: 1):
1. Ing. Jan Peter
2. Zbyněk Bureš
3. MUDr. Pavel Kos
4. Eva Kopřivová
5. Ing. Miroslav Balaj
6. Ing. Vladimír Kopřiva
7. Martin Teplík
8. Jiří Zálešák
9. Leopold Klesnil
Nezávislí dvorečtí patrioti (vylosované číslo: 2):
1. Bc. Josef Gajdoš
2. Ing. Antonín Hanáček
3. Petr Tesař
4. Petr Novák
5. Milan Holub
6. Bohumil Švajda
7. Jana Janasová
8. Marie Spurná
9. Oldřich Klusák
Strana pro otevřenou společnost (vylosované číslo: 3):
1. Mgr. Jitka Krajkovičová
2. Mgr. Jiřina Bodláková
3. Ing. Bronislav Böhm

4. Jana Ridlová
5. Leona Kubiaková
6. Jaroslav Taska
7. Ing. Anna Zonová
8. Pavel Pospíšil
9. Ing. Jozef Krajkovič
Dvorečtí hasiči s příznivci (vylosované číslo: 4):
1. Pavel Bortl
2. Radka Kyšová
3. Zdeněk Masný
4. Petr Kyša
5. Miroslav Venera
6. Jiří Novák
7. Iveta Venerová
8. Olga Vojáčková
9. Leopold Kyša
Komunistická strana Čech a Moravy (vylosované číslo:
5):
1. Svatava Táncosová
2. Antonín Kunčar
3. Miloš Mintál
4. Anna Hebdová
5. Milan Bambas
6. Ivanka Kočanová
7. Jaroslav Ulrych
8. Květoslava Bukovská
9. Petr Brada
Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst
(vylosované číslo: 6):
1. Jan Božovský
2. Mgr. Petr Červinka
3. Helga Kapsová
4. Bc. Zdeňka Šmahelová
5. Jana Klimková
6. Dominik Andreovský
7. Lukáš Studený
8. Ing. Jaromír Ventruba
9. Mgr. Miroslava Lazová
Bližší údaje o jednotlivých kandidátech jsou
zveřejněny
na
internetových
stránkách:
www.volby.cz.

Poděkování
Chceme tímto dodatečně poděkovat firmě PEKAŘSTVÍ
KECLÍK za sponzorský dar, který věnovala našemu
spolku při jeho zakládání.
V minulém čísle Občasníku firma PEKAŘSTVÍ KECLÍK
nebyla uvedena mezi sponzory našeho spolku a tímto
se za nedopatření omlouváme a ještě jednou firmě
PEKAŘSTVÍ KECLÍK děkujeme.
Spolek Seniorklub Dvorce
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POZVÁNKA NA FOTBALOVÁ UTKÁNÍ - PODZIM 2018
Rozpis III. třída skupina B MUŽI - podzim 2018
01. 09. 2018 16:00 Dvorce
Břidličná "B"
08. 09. 2018
16:00 Milotice n. O. Dvorce
15. 09. 2018 16:00 Dvorce Lomnice
22. 09. 2018
15:30 Ryžoviště Dvorce
29. 09. 2018 15:30 Dvorce Leskovec
06. 10. 2018
15:00 Razová
Dvorce
13. 10. 2018 15:00 Dvorce Horní Město
20. 10. 2018
14:30 Malá Morávka Dvorce







Domácí utkání (zvýrazněno tučným písmem)
odehraje TJ Spartak Dvorce ve svém nově
zrekonstruovaném fotbalovém areálu na
Opavské ulici.
Zájemci o působení v týmu jako aktivní hráči
se mohou hlásit každý pátek v 18:00 hod na
tréninku tamtéž.
Během domácích utkání je k dispozici bufet
bohatě zásobený teplou i studenou kuchyní,
alko i nealko nápoji a s pohodlným zázemím
oddílové klubovny - legendární „Haxny“.
Vstupné na domácí utkání je symbolických 10,Kč (platí pouze muži)

VŠICHNI JSTE CO NEJSRDEČNĚJI ZVÁNI KE SPOLEČNÝM
SPORTOVNĚ SPOLEČENSKO KULTURNÍM ZÁŽITKŮM

GLOSA
Nedávno jsem byl v bance, kam si mne pozvala má
nová finanční poradkyně. Když jsem jí dal občanku,
zeptala se „Vy jste ze Dvorců??? A t a m j e š t ě n ě
k d o b y d l í ???
Otázka mne na chvíli zarazila, ale když jsem o tom
začal přemýšlet, ani jsem se nedivil, že si úpadku
Dvorců všiml i cizí člověk.
Rozbité chodníky, ale na účtech obce jsou miliony.
Děravé ulice, ale na účtech miliony. Na účtech miliony
a tak se na Zdravotním středisku stále množí
vícepráce!! Na rekonstrukci domu čp. 204 na Úzké
ulici, který obec koupila za určitým záměrem,
najednou peníze nejsou, ale na účtech jsou miliony a
na demolici jsou také peníze?!
Na to, že má letos naše republika 100 let, je ve
Dvorcích přirozeně nepřirozené ticho. V dubnu jsem
na to upozornil spolky a pana starostu na schůzce,
kterou jsem svolal. Ticho. Zdá se, že jen my hasiči a
někteří příznivci zorganizujeme nějakou vzpomínku
v říjnu a listopadu. Na obecní aktivitu se asi spoléhat
nemůžeme?!
Hlavně, že se paní starostová chlubí, kolik má obec
peněz na účtech, to neměl předtím „žádný“ starosta.
No jasně, protože každý starosta předtím něco

potřebného budoval a nesnižoval hodnotu peněz tím,
že je umrtvoval v bance!!! A navíc - hlavní atributy
chodu obce již vybudovali předchůdci a za daleko
horších finančních a politických podmínek, než jsou
dnes. A místní zpravodaj? No to je dílo, dokonce má
v srpnu vyjít už druhé letošní číslo! Zlatý bývalý
dvorecký zpravodaj Neptun, to bylo počteníčko a těch
informací, co se občané dověděli. Víte o tom, že
budou na podzim komunální volby? Jistě z televize,
denního tisku a internetu.
Bc. Josef Gajdoš

Vyjádření starosty obce ke „GLOSE“ Bc. Gajdoše
Mně osobně je líto paní finanční poradkyně, že tak
soudí, protože ve Dvorcích bydlí 1363 obyvatel, kteří
sice všichni nemusí být úplně se vším spokojeni, ale
považují naši obec za svůj domov, a je plno i těch, co
se sice odstěhovali, ale rádi se sem vracejí. Já jsem sice
„náplava“, ale Dvorce se staly mým domovem, kde
mám rodinu i přátele, žiji zde rád a považuji se již za
patriota, který by dokázal paní finanční poradkyni bez
problému vysvětlit, proč zde chci žít dál.
Vícepráce na zdravotním středisku jsou a jejich
příčinou je to, že se jedná o starý objekt, který byl více
jak 10 let neobydlen. Při projektové přípravě, kdy jsme
měli k dispozici staré výkresy, které však ne vždy
odpovídaly skutečnému stavu, se muselo vše
předělávat, a především se změnily předpisy, které řeší
současné dispozice ordinací, toalet a provozních
místností. To co dříve vyhovovalo, to dnes prostě
nestačí. Také pamatuji dobu, kdy stačilo zajít za
nějakým známým na příslušný úřad a ono se to nějak
udělalo. Ale ta doba je již dávno pryč a stavební úřad,
hygiena i hasiči vám nic neodpustí…
V současné době probíhá demolice domu Úzká č. p.
204. Oproti domu Olomoucká 50, který obec koupila
za jasným účelem (rekonstrukce zdravotního střediska
a vybudování bytů), nebylo při koupi domu Úzká 204
zcela jasné, jak se s ním dále naloží. Dům hyzdil obec a
hrozilo, že by jej někdo mohl koupit za účelem
ubytovat v něm nepřizpůsobivé občany. Určitě byly
nápady pro další využití objektu, ale proti nim stály
názory odborníků, kteří se přikláněli k demolici.
Vzhledem k tomu, že se objekt nachází v tzv.
vyloučené lokalitě, kde je možno čerpat dotaci na
demolici, rozhodlo se zastupitelstvo o tuto dotaci
požádat a objekt zbourat. Náklady na demolici byly
vyčísleny na částku 537.514,91 Kč bez DPH. Dotace by
měla činit 80 % z této částky, tj. cca 430.000 Kč.
K oslavám 100 let vzniku republiky sděluji, že jsem se
na jaře zúčastnil setkání všech spolků a také pořád
doufám, že se společně dohodneme na důstojné
oslavě. Hlavním iniciátorem byl pan Bc. Gajdoš a tak
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jako všichni ostatní, má u mne kdykoli dveře otevřené
k jednání o přípravě této oslavy. A popravdě je pan Bc.
Gajdoš starostou našeho nejstaršího spolku a navíc
členem zastupitelstva, tak se očekává, že se může
přičinit.
Pan Bc. Gajdoš dále sděluje, že se paní starostová
chlubí, kolik má obec peněz na účtech atd. K tomuto
mi nezbývá nic jiného než uvést, že moje manželka se
s panem Gajdošem nikdy nebavila o tom, kolik má
obec peněz na účtech, a není si ani vědoma toho, že
by se někde tímto chlubila. Moje manželka pracuje na
úřadě necelých 23 let a je jí dobře známo, že stav
finančních prostředků na účtech obce není zásluhou
hospodaření starosty obce, nýbrž vizitkou hospodaření
celého zastupitelstva obce, které schvaluje rozpočet
obce, na základě kterého následně hospodaří starosta.
Zastupitelstvo obce rozhoduje o tom, jaké investiční
akce se v obci budou provádět, tedy také o tom, které
chodníky či místní komunikace budou opraveny, a na
tyto akce zastupitelstvo schvaluje potřebné finanční
prostředky. Například do oprav místních komunikací se
v letech 2015-2018 investovalo cca 1.200.000,- Kč.
Do návrhu rozpočtu na rok 2018 byla zahrnuta
rekonstrukce
ulice
Lípová
s předpokládaným
rozpočtem cca 2,5 mil. Kč, přičemž pokud by obec
požádala o dotaci, tak by mohla získat na tuto akci až
1 milion korun. Dále byla v návrhu rozpočtu zahrnuta
částka ve výši 2 mil. Kč na rekonstrukci chodníku na
ulici Komenského před bytovými domy č. p. 28 a 29 a
rekonstrukci prostranství před Minimarketem na
náměstí. Při schvalování rozpočtu na prosincovém
zasedání zastupitelstva obce však nedošlo ke schválení
zařazení akce „Obnova místní komunikace ulice
Lípová“ k realizaci v roce 2018, neboť pro schválení
hlasovali pouze čtyři zastupitelé, tudíž chyběl jeden
hlas pro schválení. Proti zařazení této akce hlasovali tři
zastupitelé. (pozn. dva zastupitelé na zasedání nebyli
přítomni). Zaráží mne, že pan Bc. Gajdoš hlasoval proti
schválení této akce, když nyní poukazuje na špatný
stav obecních komunikací.
S rekonstrukcí chodníku u domů č. p. 28 a 29 na ulici
Komenského to nakonec dopadlo tak, že některým
zastupitelům se předpokládané výdaje na rekonstrukci
tohoto chodníku zdály být příliš vysoké, a protože se
zastupitelé nebyli v danou chvíli schopni domluvit na
tom, který konkrétní chodník bude opraven, bylo
navrženo pojmout usnesení obecně, a proto bylo
přijato usnesení o zařazení investiční akce „Opravy
chodníků a ostatních ploch“, tedy bez konkrétního
určení, co se bude opravovat.
Pan Bc. Gajdoš píše, že každý starosta předtím něco
potřebného budoval a nesnižoval hodnotu peněz tím,
že je umrtvoval v bance. Domnívám se, že toto platí
pouze částečně, a je třeba si uvědomit, že starosta
buduje pouze to, co mu zastupitelstvo schválí v rámci

rozpočtu obce. Ale o tom jsem se již zmiňoval. Pokud
si obec bude na všechny menší akce půjčovat peníze,
tak se hodnota peněz bude také snižovat, protože
obec do budoucna zaplatí nemalé úroky z úvěrů. Šetří
se právě proto, aby se peníze na realizaci akcí
nemusely půjčovat. Nejsem zastáncem zadlužování
obce zbytečnými úvěry, pokud je obec schopná méně
nákladné investiční akce provést z vlastních zdrojů,
tedy bez zbytečných úroků z úvěrů. Nesmíme
zapomenout na to, že obec dosud splácí úvěr za
rekonstrukci TURISTCENTRA, na kterou si v letech
2006-2007 půjčila od banky 22 mil. Kč. Na úrocích
jsme zatím přeplatili 2.260.622,10 Kč. Dále obec splácí
úvěr ze stavebního spoření z roku 2010 (4,5 mil. Kč) a
úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení z roku 2014
(2 mil. Kč), kde jsou úroky již výrazně nižší. Roční
splátky úvěrů činí celkem cca 2.200.000 Kč. Chápu, že
pokud bude obec chtít rekonstruovat třeba náměstí,
což by byla akce za nejméně cca 35 mil. Kč, tak to asi
bez cizích (půjčených) prostředků nepůjde. Vždyť jen
na zpracování projektu pro územní řízení bychom
potřebovali něco přes milion korun. Pokud však má
obec naspořené prostředky, tak nevidím důvod k
tomu, aby se obec zbytečně zadlužovala tím, že bude
provádět „menší“ akce za půjčené peníze. Pokud
bychom dnes uskutečnily všechny akce, na které již
nyní máme připravené projekty, nebudou nám peníze,
kterými obec v současnosti disponuje, stačit. Navíc
jsem zastáncem toho, že obec by měla mít na účtu
vždycky nějakou finanční rezervu, protože kdykoli
může přijít jakákoliv neočekávaná událost, kterou
bude obec muset řešit. Je nutné také dodat, že celkový
objem finančních prostředků na účtech obce ještě
zásadně zkreslují prostředky uložené na dvou
významných fondech obnovy majetku obce:
- Fond obnovy vodovodů a kanalizací (5.483.960,04 Kč)
- Fond obnovy obecních lesů (3.001.044,01 Kč)
(stav finančních prostředků ke dni 31. 8. 2018).
Pro doplnění uvádím, že povinnost vytvářet Fond
obnovy vodovodů a kanalizací je daná zákonem, a jsou
to v podstatě také „mrtvé peníze“, a to do té doby, než
je obec bude potřebovat vynaložit na nějakou
nezbytnou investici do tohoto majetku.
Dovolím si níže uvést informativní seznam některých
stavebních akcí, na které byly obcí ve volebním období
2014-2018 dosud vynaloženy nemalé finanční
prostředky, aby se občané měli možnost přesvědčit o
tom, že peníze obec na svých účtech pouze nestřádá:
Bytový dům Palackého 30 – energetické úspory +
výměna osobního výtahu:
celkové náklady: 4.192.860 Kč
Bytové domy Nemocniční 5 a 6 – energetické úspory:
celkové náklady: 2.707.911,71 Kč (úvěr ze Státního
fondu rozvoje bydlení: 2 mil. Kč)
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Bytové domy Náměstí 383, 384, 385 – energetické
úspory:
celkové náklady: 1.409.461 Kč
Hasičská zbrojnice – nová sekční vrata:
náklady: 234.880 Kč
Budova základní školy – energetické úspory:
náklady: 2.890.248,68 Kč
Rekonstrukce veřejného osvětlení + rozvaděče:
náklady: 2.780.919 Kč (dotace: 951.904 Kč)
Oprava mostu na soutoku Nemocniční, Lípová:
náklady: 771.980 Kč
AKCE PŘED DOKONČENÍM:
Rekonstrukce „Polyfunkční dům Olomoucká 50“
(bývalé zdravotní středisko):
dosud proinvestováno: 4.706.365,33 Kč
Kašna se sochou Neptuna:
plánované náklady: 1.174.978 Kč
(příslib dotace: 700.000 Kč)
Bytový dům Komenského 23 - výměna oken:
vysoutěžené náklady: 370.611,65 Kč (akce proběhne
v průběhu měsíce října)
Oprava místní komunikace na ulici Nádražní:
plánované náklady: cca 1.800.000 Kč (v současnosti
probíhá výběr zhotovitele) – předpokládaná realizace
do konce října 2018
Rekonstrukce prostranství u Minimarketu:
rozpočtované náklady: 822.000 Kč – předpokládaná
realizace do konce roku 2018

V letech 2015 až 2018 byly pořízeny tyto dopravní
prostředky, stroje a budovy:
 vozidlo Škoda Rapid: 302.772 Kč,
 univerzální nosič s nářadím: 329.890 Kč,
 nákladní automobil Peugeot Boxer: 486.990 Kč,
 budova Olomoucká č. p. 50 (bývalé zdravotní
středisko): 1.570.814,20 Kč,
 budova Úzká č. p. 204: 122.844,90 Kč,
 areál bývalého dřevoslohu: 1.742.000 Kč.
Závěrem bych se ještě zmínil o místním zpravodaji.
Občasník nelze srovnávat s bývalým dvoreckým
zpravodajem Neptun, který měl formát novin, tiskla
ho tiskárna a nebyl pro občany zdarma. V době
Neptunu bylo na všechno daleko více času než nyní,
pracoval zde redakční kolektiv, který měl pod palcem
pan Hýbl, a také se našlo plno aktivních pisatelů. I paní
kronikářka naší obce si posteskla, že má problém
získat informace do obecní kroniky, a to nejenom od
spolků. Chybí nadšení a možná i dobrá vůle něco psát,
a doba, kdy se to někomu nařizovalo, je již dávno pryč.
Pracovnice obecního úřadu pravidelně žádá organizace
i spolky o příspěvky do našeho tisku, ale jediní, kdo
pravidelně přispívají, jsou dobrovolní hasiči, potažmo
pan Bc. Gajdoš, kterému jsem osobně nabízel, aby se
ujmul tvorby obecního zpravodaje. Ale bohužel
jednodušší je to kritizovat . V devadesátých letech
byl Neptun v podstatě jediným informačním zdrojem
obce. Dnes náš Občasník slouží především starší
generaci, protože ta mladší, která je zvyklá na internet,
má dostatek aktuálních informací na webových
stránkách obce a na Facebooku. Také informace ke
komunálním volbám dostávají občané vždy včas jak
v Občasníku, tak i na úřední desce, na webových
stránkách obce, a na úplný konec z volebního lístku,
který je občanům doručován vždy před volbami.

PROJEKTY K REALIZACI AKCÍ V DALŠÍCH LETECH:
Rekonstrukce bytového domu Na Aleji 302:
předpokládaný rozpočet: 3 306 508 Kč
(příslib dotace: 1 388 733 Kč)
Obnova místní komunikace Lípová:
Rozpočet dle projektu: 2.698.254 Kč
(čerpání dotace: max. 1 mil. Kč na akci)

Jan Božovský, starosta

Spolek paní a dívek
Spolek paní a dívek dne 20. 7. 2018 uspořádal zájezd
pro děti s doprovodem na Baťův kanál, do skanzenu
Modrá a Vodního světa v Modré. Výlet se podařil a
všem se moc líbil.

Rekonstrukce místní komunikace Na Aleji:
Rozpočet dle projektu: cca 8 mil. Kč, (komunikace +
parkoviště 3.550 tis. Kč, vodovod 1.230 tis. Kč,
kanalizace 2.420 tis. Kč, veřejné osvětlení 750 tis. Kč)
Úprava prostor s parkovištěm před školní družinou:
- projekt se připravuje
Rekonstrukce a dostavba chodníku na ulici
Komenského (od ul. Olomoucká po mateřskou školu):
- projekt se připravuje
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FESTIVAL DRAČÍCH LODÍ NA SLEZSKÉ HARTĚ 2018
Obec Dvorce již tradičně vyslala do bojů s vodním
živlem 21 „Dvoreckých bohů“, kteří i přes letošní
nepřízeň počasí zápolili o pohár Moravskoslezského
kraje. Již páteční trénink naznačil, že to díky nepříznivé
předpovědi počasí a také obrovskému zájmu celkem
62 posádek nebude vůbec jednoduché.

sborů, 3604 škol, pomáhaly i dopravní podniky nebo
Vězeňská služba.
Celkem měli lidé v roce 2017 možnost předat
ELEKTROWINu staré spotřebiče prostřednictvím
13 925 sběrných míst. To znamená pokrytí 10 256 455
obyvatel České republiky. Celkově nás bylo podle
statistik k 31. prosinci loňského roku 10 610 055.
Průměrně tedy každý z nás odevzdal loni
prostřednictvím ELEKTROWINu zhruba 3,7 kilogramu
vysloužilého elektra. V různých krajích byli ale lidé
různě aktivní. Měřeno množstvím odevzdaných
spotřebičů na obyvatele zvítězil Královéhradecký kraj
se 4,85, naopak Praha se 2,98 kg žebříček uzavírá.

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE:

V konkurenci 50-ti posádek skupiny o pohár
Moravskoslezského kraje jsme v sobotním závodu na
200 m obsadili 32. místo a v neděli při stíhací jízdě na
1 km to bylo velice slušné 14. místo.
Poděkování patří určitě celému týmu, organizátorům,
Pekařství Keclík za výborné koláčky, i Vám všem, kteří
jste nás přišli podpořit.
Jan Božovský

ELEKTROWIN loni překročil kvótu na sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů
Nad rámec požadavků vycházejících z platné evropské
směrnice splnil v roce 2017 kvótu pro sběr a recyklaci
vysloužilých
spotřebičů
kolektivní
systém
ELEKTROWIN. Podle platné metodiky výpočtu, která
vychází z průměrného ročního množství nového
elektra uvedeného na trh za předchozí tři kalendářní
roky, dosáhl míry zpětného odběru ve výši 45,19 %.
Požadováno je 40 %.
Vyjádřeno hmotností vysbíraných a recyklovaných
spotřebičů se jedná celkem o 39 554,05 tuny
vysloužilého elektra. Největší podíl - 18 326,264 tuny –
připadá na velké domácí spotřebiče. Další velkou část 15 710,919 tuny – tvoří chlazení, 5 502,283 t se na
výsledku podílely malé spotřebiče. Zbytek byly
televize, monitory a světelné zdroje.
Podle požadavků zákona o odpadech měl
ELEKTROWIN v loňském roce zřízené místo zpětného
odběru v každé obci s počtem obyvatel větším než
2000.
Smluvních obcí bylo 1429 s 1522 sběrnými dvory.
Formou mobilního sběru zajišťovalo likvidaci
elektroodpadu 3406 obcí, ELEKTROWIN rozmístil také
800 stacionárních kontejnerů. Sbírat a recyklovat
pomáhalo 2451 prodejců a servisů, 1431 hasičských

Informace pro účastníky zájezdu do Polska:
Vzhledem k tomu, že v Polsku budeme celý den, bude
pro Vás zajištěn oběd. Pro případ potřeby dalšího
občerstvení si, prosím, zajistěte vlastní pití, či svačinku,
případně polskou měnu (Złoty) na nákup dalšího
občerstvení. Nezapomeňte si s sebou vzít platný
občanský průkaz nebo cestovní pas.
22. 9. 2018 DRAKIÁDA od 15:00, areál TURISTCENTRA
29. 9. 2018 DEN SENIORŮ od 14:30 sál TURISTCENTRA
7. 10. 2018 SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI
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