USNESENÍ
16. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného ve čtvrtek 9. prosince 2021 od 16 hodin
v TURISTCENTRU ve Dvorcích
Jedná se o upravené znění (tj. částečně anonymizované) z důvodu ochrany osobních údajů.

374/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje návrhovou komisi ve složení:
předseda komise pan Mgr. Petr Červinka, členové komise paní Olga Vojáčková a paní Helga Kapsová.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 374/2021 bylo přijato.
375/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce určuje zapisovatelem zápisu paní Jiřinu Božovskou a ověřovateli zápisu paní
Helgu Kapsovou a pana Antonína Kunčara.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 375/2021 bylo přijato.
376/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje následující program 16. 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 15. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce.
7. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2786/26 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
8. Žádost o prodej pozemku parc. č. st. 344/2 a části pozemku parc. č. 2786/24 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
Nabídka k odkoupení části pozemků parc. č. 332 a parc. č. st. 344/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
9. Žádost o prodej pozemku parc. č. st. 36 v k. ú. Rejchartice.
10. Žádost o prodej části pozemků parc. č. 2921, 412/2, 412/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
11. Žádost o prodej pozemku parc. č. 356/2 a části pozemku parc. č. 356/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
12. Žádost o prodej pozemku parc. č. 102 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
13. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 404/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
14. Žádost o prodej pozemku parc. č. 73 a části pozemků parc. č. 72 a parc. č. st. 177 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
15. Prodej části pozemku parc. č. 48/1 (tj. nově vzniklého pozemku parc. č. 48/3) v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
16. Prodej části pozemků parc. č. 142 a parc. č. 144 (tj. nově vzniklého pozemku parc. č. 142/4) v k. ú. Dvorce
u Bruntálu.
17. Prodej části pozemku parc. č. 217 (tj. nově vzniklého pozemku parc. č. 217/2) v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
18. Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 – žadatel pan J. S.
19. Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 – žadatel pan J. J.
20. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 – žadatel Český svaz včelařů, z.s., základní
organizace Křišťanovice.
21. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 – žadatel Spolek Seniorklub Dvorce.
22. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 – žadatel Spolek paní a dívek.
23. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 – žadatel TJ Spartak Dvorce, z.s.
24. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 – žadatel SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Dvorce.
25. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 – žadatel Základní umělecká škola,
Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace.
26. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 – žadatel ALCORE MOTORSPORT, o.s.
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27. Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 – žadatel MOTO KLUB
DVORCE z.s.
28. Obecně závazná vyhláška obce Dvorce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
29. Obecně závazná vyhláška obce Dvorce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
30. Finanční plán obecních vodovodů a kanalizací na rok 2022.
31. Rozpočet TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace na rok 2022.
32. Střednědobý výhled rozpočtu TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace na roky 2023-2027.
33. Rozpočet Základní školy a mateřské školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizace na rok 2022.
34. Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové
organizace na roky 2023-2024.
35. Rozpočet Obce Dvorce na rok 2022 včetně rozpočtu sociálního fondu zaměstnanců obce na rok 2022.
Zařazení investičních akcí k realizaci v roce 2022.
Pěstební a těžební činnost v obecních lesích v roce 2022.
36. Rozpočtová opatření č. 8/2021 a 9/2021.
37. Rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až říjen 2021.
38. Mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 30. 9. 2021 – Obec Dvorce; Základní škola a mateřská škola
Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace; TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace.
39. Návrhy na vyřazení majetku evidovaného v Základní škole a mateřské škole Dvorce, okres Bruntál,
příspěvkové organizaci.
40. Návrh na vyřazení majetku Obce Dvorce č. 5-OU/2021.
41. Spolufinancování 4. výzvy kotlíkových dotací – Moravskoslezský kraj.
42. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021.
43. Plán prevence kriminality obce Dvorce 2022-2025.
Projekt „Dvorce – Asistent prevence kriminality 2022“.
44. Zápisy ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce.
45. Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce na rok 2022.
46. Plán kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva obce Dvorce na rok 2022.
47. Návrh na poskytnutí jednorázové finanční odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou členy
zastupitelstva obce, za výkon funkce v roce 2021.
48. Informace starosty.
49. Závěr zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 376/2021 bylo přijato.
377/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 15. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného dne 9. 9. 2021.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 377/2021 bylo přijato.
378/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání bere na vědomí žádost pana S. K., ze dne 15. 9. 2021, o prodej části
pozemku parc. č. 2786/26 v k. ú. Dvorce u Bruntálu s tím, že se touto žádostí bude dále zabývat.
Výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (Ing. Peter)
Usnesení č. 378/2021 bylo přijato.
379/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje plné znění předloženého adresného záměru obce na prodej části pozemku parc. č. st. 344/2
(zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr) o výměře cca 352 m2 a části pozemku parc. č. 2786/24 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 30 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu u domu č. p. 91 na ulici Lípová
v obci Dvorce s tím, že kupující bude paní Š. K., a kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem a bude
odpovídat ceně v místě a čase obvyklé,
2. schvaluje zveřejnění adresného záměru na prodej částí pozemků v plném znění schváleném v bodu 1 tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 379/2021 bylo přijato.
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380/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. bere na vědomí písemnou nabídku k odkoupení části pozemku parc. č. 332 (zahrada) o výměře cca 40 m2 a
části pozemku parc. č. st. 344/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 2 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu do
vlastnictví Obce Dvorce,
2. akceptuje tuto nabídku za podmínky, že geometrickým plánem oddělené části pozemků, na kterých se
nachází veřejně přístupný chodník, Obec Dvorce odkoupí maximálně za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 380/2021 bylo přijato.
381/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje plné znění předloženého adresného záměru obce na prodej pozemku parc. č. st. 36 (zastavěná
plocha a nádvoří, zbořeniště) o výměře 1556 m2 v k. ú. Rejchartice, v obci Dvorce s tím, že kupujícím bude
pan Z. P., a kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem a bude odpovídat ceně v místě a čase obvyklé,
2. schvaluje zveřejnění adresného záměru na prodej pozemku v plném znění schváleném v bodu 1 tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 381/2021 bylo přijato.
382/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání bere na vědomí žádost pana L. K., ze dne 12. 10. 2021, o prodej
části pozemků parc. č. 2921, parc. č. 412/2 a parc. č. 412/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu s tím, že se touto žádostí
bude dále zabývat.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 382/2021 bylo přijato.
383/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání bere na vědomí žádost spolužadatelů pana V. P. a paní J. M.,
ze dne 29. 10. 2021, o prodej pozemku parc. č. 356/2 a části pozemku parc. č. 356/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu
s tím, že se touto žádostí bude dále zabývat.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 383/2021 bylo přijato.
384/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání bere na vědomí žádost pana P. M., ze dne 3. 11. 2021, o prodej
pozemku parc. č. 102 v k. ú. Dvorce u Bruntálu s tím, že se touto žádostí bude dále zabývat.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 384/2021 bylo přijato.
385/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje plné znění předloženého adresného záměru obce na prodej části pozemku parc. č. 404/1 (ostatní
plocha, manipulační plocha) o výměře cca 98 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu na ulici Budišovská v obci
Dvorce s tím, že kupujícím bude pan Z. B., a kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem a bude
odpovídat ceně v místě a čase obvyklé,
2. schvaluje zveřejnění adresného záměru na prodej části pozemku v plném znění schváleném v bodu 1 tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 385/2021 bylo přijato.
386/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání bere na vědomí žádost manželů H., ze dne 29. 11. 2021, o prodej
pozemku parc. č. 73, části pozemku parc. č. 72 a části pozemku parc. č. st. 177, vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu
s tím, že se touto žádostí bude dále zabývat.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 386/2021 bylo přijato.

Stránka 3 z 10

387/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje podle vyhlášeného záměru Obce Dvorce ze dne 22. 3. 2021, geometrického plánu č. 1093-8/2021
pro rozdělení pozemku a znaleckého posudku č. 737/2021 ze dne 10. 11. 2021 prodej nemovité věci
z majetku Obce Dvorce panu M. M., a to:
 prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 48/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 607 m2, který vznikl
rozdělením pozemku parc. č. 48/1, v k. ú. Dvorce u Bruntálu,
za znalcem stanovenou cenu v místě a čase obvyklou ve výši 84.980,- Kč.
Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s prodejem shora uvedené nemovité věci,
2. zmocňuje starostu k podpisu všech právních úkonů souvisejících s převodem majetku.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 387/2021 bylo přijato.
388/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje podle vyhlášeného záměru Obce Dvorce ze dne 1. 3. 2021, geometrického plánu č. 1096-15/2021
pro rozdělení pozemku a znaleckého posudku č. 738/2021 ze dne 10. 11. 2021 prodej nemovité věci z
majetku Obce Dvorce manželům Ch., do jejich společného jmění, a to:
 prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 142/4 (zahrada) o výměře 427 m2, který vznikl rozdělením a
sloučením pozemků parc. č. 142 a parc. č. 144, vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu,
za znalcem stanovenou cenu v místě a čase obvyklou ve výši 59.780,- Kč.
Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s prodejem shora uvedené nemovité věci,
2. zmocňuje starostu k podpisu všech právních úkonů souvisejících s převodem majetku.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 388/2021 bylo přijato.
389/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje podle vyhlášeného záměru Obce Dvorce ze dne 14. 6. 2021, geometrického plánu č. 1101143/2021 pro rozdělení pozemku a znaleckého posudku č. 739/2021 ze dne 10. 11. 2021 prodej nemovité
věci z majetku Obce Dvorce panu M. K., a to:
 prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 217/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 586 m2, který vznikl
rozdělením pozemku parc. č. 217, v k. ú. Dvorce u Bruntálu,
za znalcem stanovenou cenu v místě a čase obvyklou ve výši 55.670,- 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 - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 389/2021 bylo přijato.
390/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7.500,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 panu J. S.
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“,
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 J. S., jako obdarovaný,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (Bc. Šmahelová)
Usnesení č. 390/2021 bylo přijato.
391/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7.500,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 panu J. J.
na částečnou kompenzaci výdajů spojených s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům na adrese
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anonymizováno, 793 68 Dvorce, 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 J. J., jako obdarovaný,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 391/2021 bylo přijato.
392/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 pobočnému
spolku „Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Křišťanovice“, se sídlem Křišťanovice č. p. 92, PSČ
793 68, IČ 75100142, na provozní náklady spojené s chovem včel a obnovou včelstev a na zakoupení léčiv a
jiných pomůcek pro boj s onemocněním včelstev,
2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako poskytovatel dotace, a Český svaz včelařů, z.s., základní
organizace Křišťanovice, se sídlem Křišťanovice č. p. 92, PSČ 793 68, IČ 75100142, jako příjemce dotace,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 392/2021 bylo přijato.
393/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 Spolku
Seniorklub Dvorce, se sídlem Opavská 19, 793 68 Dvorce, IČ 06396691, na výdaje spojené s činností
příjemce dotace v roce 2022 (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, poštovní poplatky a reprezentaci spolku),
2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako poskytovatel dotace, a Spolek Seniorklub Dvorce, se sídlem
Opavská 19, 793 68 Dvorce, IČ 06396691, jako příjemce dotace,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 393/2021 bylo přijato.
394/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 130.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 Spolku paní
a dívek, se sídlem Palackého 33, 793 68 Dvorce, IČ 22693092, na úhradu výdajů spojených s činností
příjemce dotace v roce 2022 takto:
a) 47.000,- Kč – na provoz spolku (tzn. výdaje na reprezentaci obce, cestovné, kancelářské potřeby,
internet pro veřejnost, členský poplatek Místní akční skupině Hrubý Jeseník, regionální výrobek
Jeseníky „Značka Regionální produkt Jeseníky“ a výdaje na provoz klubovny – tj. elektrická energie,
vodné a stočné, vytápění a čisticí prostředky),
b) 68.000,- Kč – na pořádání kulturních akcí, zájezd pro děti s doprovodem, Dvorecké zpívání, Dílničky
pro děti, Jarmark starých řemesel a Dvorecký fesťák,
c) 15.000,- Kč – na provoz tanečního klubu Dráčata (tzn. výdaje na pořízení kostýmů, taneční soustředění,
kancelářské potřeby a cestovné),
2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako poskytovatel dotace, a Spolek paní a dívek, se sídlem
Palackého 33, 793 68 Dvorce, IČ 22693092, jako příjemce dotace,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 394/2021 bylo přijato.
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395/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 230.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 spolku
TJ Spartak Dvorce, z. s., se sídlem Na Aleji 297, 793 68 Dvorce, IČ 47655887, na úhradu výdajů spojených
s činností příjemce dotace v roce 2022 (tzn. výdaje na záchovnou činnost stávajících sportovišť spolku a
objektu klubovny a výdaje na provoz spolku – tj. elektrická energie, vodné a stočné, vytápění objektu
tělocvičny, drobné opravy, likvidace odpadu, úklid v objektech, apod.),
2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako poskytovatel dotace, a TJ Spartak Dvorce, z. s., se sídlem
Na Aleji 297, 793 68 Dvorce, IČ 47655887, jako příjemce dotace,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 395/2021 bylo přijato.
396/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 39.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 pobočnému
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce,
IČ 65471431, na úhradu výdajů spojených s činností příjemce dotace v roce 2022 takto:
a) 5.000,- Kč – na provoz kroužku mladých hasičů (tzn. výdaje na cestovné, kancelářské potřeby, výstroj a
výzbroj),
b) 5.000,- Kč – na sportovní den mladých hasičů (tzn. výdaje na diplomy, věcné odměny a pitný režim),
c) 7.000,- Kč – na pořízení vozíku na převážení překážek pro trénink mladých hasičů,
d) 15.000,- Kč – na zajištění soutěže v hasičském víceboji TFA – HARTAMAN 2022 (tzn. výdaje na
cestovné, kancelářské potřeby, plakáty, diplomy, medaile, poháry, pronájem mobilních toalet, pojištění
soutěže a občerstvení pro soutěžící a pořadatele vč. pitného režimu),
e) 2.000,- Kč – na zhotovení fotografií z činnosti příjemce dotace a jednotky Sboru dobrovolných hasičů
obce Dvorce za roky 2014-2021 a nákup alb,
f) 3.000,- Kč – na akci Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici,
g) 2.000,- Kč – na turnaj ve stolním tenise v rámci okrsku (tzn. výdaje na diplomy, kancelářské potřeby a
fotodokumentaci),
2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako poskytovatel dotace, a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Dvorce, se sídlem Komenského 368, 793 68 Dvorce, IČ 65471431, jako příjemce dotace,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 396/2021 bylo přijato.
397/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 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 2022 (tzn.
náklady na vytápění, elektrickou energii, vodné a stočné), ve kterých působí pobočka příjemce dotace,
2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, kterou uzavírají Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako poskytovatel dotace, a Základní umělecká škola, Bruntál,
nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace, se sídlem nám. J. Žižky 6, 792 01 Bruntál, IČ 60780568, jako
příjemce dotace,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 397/2021 bylo přijato.
398/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání zamítá žádost spolku ALCORE MOTORSPORT, o.s., se sídlem
Smetanova 197, 793 68 Dvorce, IČ 22734015, o poskytnutí finanční dotace ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu
Obce Dvorce v roce 2022 na úhradu výdajů spojených s účastí spolku a reprezentací obce v závodech
automobilů do vrchu v roce 2022, a to z důvodu nedoložení povinné přílohy žádosti.
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Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 398/2021 bylo přijato.
399/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 spolku
MOTO KLUB DVORCE z. s., se sídlem Opavská 366, 793 68 Dvorce, IČ 22843914, na úhradu výdajů
spojených s údržbou motokrosové tratě v obci Dvorce v roce 2022,
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 MOTO KLUB DVORCE z. s., se sídlem Opavská
366, 793 68 Dvorce, IČ 22843914, jako obdarovaný,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (paní Vojáčková)
Usnesení č. 399/2021 bylo přijato.
400/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce vydává na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 400/2021 bylo přijato.
401/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce vydává na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 401/2021 bylo přijato.
402/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí finanční plán střediska obecních vodovodů, kanalizací a čistírny
odpadních vod na rok 2022, který předložil Ing. Miroslav Balaj, správce obecních vodovodů a kanalizací.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 402/2021 bylo přijato.
403/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyrovnaný rozpočet TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace
na rok 2022 podle předloženého návrhu takto:
- VÝNOSY celkem ve výši
9.710,50 tis. Kč
- NÁKLADY celkem ve výši
9.710,50 tis. Kč
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 403/2021 bylo přijato.
404/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové
organizace, na roky 2023-2027 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 404/2021 bylo přijato.
405/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské školy Dvorce, okres
Bruntál, příspěvkové organizace, na rok 2022 podle předloženého návrhu takto:
- VÝNOSY celkem ve výši
24.154,00 tis. Kč
- NÁKLADY celkem ve výši
24.154,00 tis. Kč
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 405/2021 bylo přijato.
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406/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Dvorce,
okres Bruntál, příspěvkové organizace, na roky 2023-2024 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 406/2021 bylo přijato.
407/2021
1. Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje schodkový rozpočet Obce Dvorce na rok 2022 v paragrafovém znění
takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
51.383,80 tis. Kč
financování ve výši
8.327,20 tis. Kč
celkové zdroje ve výši
59.711,00 tis. Kč
běžné výdaje ve výši
44.211,00 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši
15.500,00 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
59.711,00 tis. Kč
2. Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2022:
- příspěvek na provoz ve výši 3.420,- tis. Kč pro Základní školu a mateřskou školu Dvorce, okres Bruntál,
příspěvkovou organizaci,
- příspěvek na provoz ve výši 4.400,- tis. Kč pro TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvkovou organizaci,
3. Zastupitelstvo obce Dvorce stanoví, že se povoluje změna ve výdajové části rozpočtu na rok 2022 v rámci
paragrafů v jednotlivých položkách, včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 407/2021 bylo přijato.
408/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozpočet sociálního fondu zaměstnanců Obce Dvorce na rok 2022 podle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 408/2021 bylo přijato.
409/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje zařazení těchto investičních akcí k realizaci v roce 2022:
 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 1.673,- tis. Kč, doplatek dotace 2.269,- tis. Kč,
 Obec Dvorce - Sběrná místa a kontejnery – předpokládané náklady 1.484,- tis. Kč, předpokládaná dotace
1.097,- tis. Kč,
 Výměna oken na budově Olomoucká č. p. 37 (ZUŠ), zateplení bytového domu Komenského č. p. 23 –
předpokládané náklady 2.200,- tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 409/2021 bylo přijato.
410/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje soupis prací pěstební činnosti v obecních lesích pro rok 2022 včetně jejich ocenění podle
předloženého projektu pěstební činnosti pro lesní hospodářský celek Dvorce na rok 2022,
2. bere na vědomí očekávanou cenu dřeva dle sortimentu.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 410/2021 bylo přijato.
411/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8/2021 a č. 9/2021 v rozsahu předložených
a projednaných důvodových zpráv.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 411/2021 bylo přijato.
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412/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až říjen 2021 podle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestaveného ke dni 31. 10. 2021:
- dosažené příjmy po konsolidaci celkem ve výši 33.953.639,92 Kč, což je 72,79 % rozpočtu po změnách,
- čerpané výdaje po konsolidaci celkem ve výši 31.092.330,33 Kč, což je 54,29 % rozpočtu po změnách,
- financování po konsolidaci celkem ve výši 2.861.309,59 Kč, což je 26,91 % rozpočtu po změnách,
- stav na běžných bankovních účtech ke konci vykazovaného období činil celkem 32.268.915,27 Kč,
- stav v pokladně ke konci vykazovaného období činil 35.913,00 Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 412/2021 bylo přijato.
413/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30. 9. 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 - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 413/2021 bylo přijato.
414/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyřazení majetku Obce Dvorce evidovaného v Základní škole a
mateřské škole Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizaci, podle předloženého návrhu č. 1/2021.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 414/2021 bylo přijato.
415/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská
škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace“ podle předloženého návrhu č. 1/2021.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 415/2021 bylo přijato.
416/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje vyřazení majetku Obce Dvorce podle předloženého návrhu
č. 5-OU/2021.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 416/2021 bylo přijato.
417/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání žádosti Moravskoslezského kraje o vyjádření zájmu obcí na
spolufinancování 4. výzvy kotlíkových dotací schvaluje spolufinancování nových kotlíkových dotací v rámci
připravované 4. výzvy, a to částkou 7.500,- Kč na jeden realizovaný projekt (výměnu kotle) a celkovou výši
dotace na 4. výzvu kotlíkových dotací v částce 105.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 417/2021 bylo přijato.
418/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy a mateřské školy
Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizace za školní rok 2020/2021.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 418/2021 bylo přijato.
419/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání:
1. schvaluje účast Obce Dvorce v Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR 2022 podáním
žádosti o podporu projektu „Dvorce – Asistent prevence kriminality 2022“,
2. souhlasí s finanční spoluúčastí Obce Dvorce ve výši 26,26 %.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 419/2021 bylo přijato.
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420/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí, že manažerem projektu „Dvorce – Asistent prevence kriminality
2022“ bude pan J. G.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 420/2021 bylo přijato.
421/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí zápisy ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce
Dvorce konaných ve dnech 1. 2. 2021, 13. 4. 2021, 1. 6. 2021, 31. 8. 2021 a 2. 12. 2021.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 421/2021 bylo přijato.
422/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce pro rok
2022 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 422/2021 bylo přijato.
423/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva obce Dvorce pro rok
2022 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 423/2021 bylo přijato.
424/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí jednorázové finanční odměny:
 paní H. B. ve výši 3000,- Kč za výkon funkce člena Komise pro občanské a sociální záležitosti v roce 2021,
 paní J. K. ve výši 3000,- Kč za výkon funkce člena Komise pro občanské a sociální záležitosti v roce 2021,
 paní J. V. ve výši 3000,- Kč za výkon funkce člena Komise pro občanské a sociální záležitosti v roce 2021,
 panu M. H. ve výši 3000,- Kč za výkon funkce člena Komise pro občanské a sociální záležitosti v roce 2021,
 paní J. B. ve výši 1500,- Kč za výkon funkce předsedy Bytové komise v roce 2021,
 paní Z. K. ve výši 1000,- Kč za výkon funkce člena Bytové komise v roce 2021,
 panu B. B. ve výši 3000,- Kč za výkon funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce v roce
2021,
 paní J. R. ve výši 1000,- Kč za výkon funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva obce Dvorce v roce
2021.
Odměny budou vyplaceny s vyúčtováním mezd za měsíc prosinec 2021.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 424/2021 bylo přijato.

Jan Božovský
starosta

Ing. Jan Peter
místostarosta
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