USNESENÍ
14. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného ve čtvrtek 10. června 2021 od 17 hodin
v TURISTCENTRU ve Dvorcích
Jedná se o upravené znění (tj. částečně anonymizované) z důvodu ochrany osobních údajů.

329/2021
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. 329/2021 bylo přijato.
330/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce určuje zapisovatelem zápisu paní Jiřinu Božovskou a ověřovateli zápisu pana Ing.
Jana Petera a pana Antonína Kunčara.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 330/2021 bylo přijato.
331/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje následující program 14. 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 13. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce.
7. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 217 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
8. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2804/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
9. Prodej části pozemku parc. č. 670/1 (tj. nově vzniklého pozemku parc. č. 670/7) v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
10. Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 – žadatelka paní Š.
11. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních
výpomocí v rámci akce „Podpora výměny kotlů v obci Dvorce, okr. Bruntál“ – žadatelka paní B.
12. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních
výpomocí v rámci akce „Podpora výměny kotlů v obci Dvorce, okr. Bruntál“ – žadatel pan B.
13. Závěrečný účet Obce Dvorce za rok 2020.
14. Účetní závěrka Obce Dvorce za rok 2020.
15. Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace:
 zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020,
 účetní závěrka za rok 2020,
 návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020.
16. TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace:
 zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020,
 účetní závěrka za rok 2020,
 návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020,
 žádost o udělení výjimky ze zrušení doplňkové činnosti.
17. Rozpočtová opatření č. 3/2021 a 4/2021.
18. Rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až duben 2021.
19. Mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 31. 3. 2021 – Obec Dvorce; Základní škola a mateřská škola
Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace; TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace.
20. Smlouva o spolupráci za účelem realizace veřejně prospěšné stavby „I/46 Dvorce průtah II. etapa“ –
Ředitelství silnic a dálnic ČR.
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21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost
s tím související a výkon autorského dozoru – název akce: Revitalizace náměstí – Dvorce.
22. Informace o výsledku výběrového řízení na dodavatele investičních akcí „Rekonstrukce účelových
komunikací v objektu mateřské školy Dvorce, Olomoucká č.p. 353“ a „Rekonstrukce elektroinstalace BD
Nemocniční 2 a 3, Dvorce“.
23. Informace starosty.
24. Závěr zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (paní Vojáčková)
Usnesení č. 331/2021 bylo přijato.
332/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 13. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
konaného dne 15. 4. 2021.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 332/2021 bylo přijato.
333/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. po projednání bere na vědomí žádost pana K., ze dne 7. 4. 2021, o prodej části pozemku parc. č. 217 v k. ú.
Dvorce u Bruntálu,
2. schvaluje plné znění předloženého adresného záměru na prodej části pozemku parc. č. 217 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře cca 618 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu na ulici Nádražní v obci Dvorce s tím,
že kupujícím bude pan K., a kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem a bude odpovídat ceně v místě
a čase obvyklé,
3. schvaluje zveřejnění adresného záměru na prodej části pozemku v plném znění schváleném v bodu 2 tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 333/2021 bylo přijato.
334/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. po projednání bere na vědomí žádost manželů Ž., podanou dne 6. 5. 2021, o prodej části pozemku parc. č.
2804/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu,
2. schvaluje plné znění předloženého adresného záměru na prodej části pozemku parc. č. 2804/1 (ostatní
plocha, neplodná půda) o výměře cca 2800 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu na ulici Nádražní v obci Dvorce
s tím, že kupující bude paní Ž., a kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem a bude odpovídat ceně
v místě a čase obvyklé,
3. schvaluje zveřejnění adresného záměru na prodej části pozemku v plném znění schváleném v bodu 2 tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 1 (Ing. Peter)
Usnesení č. 334/2021 bylo přijato.
335/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje podle vyhlášeného záměru Obce Dvorce ze dne 30. 9. 2020, geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 1084-18/2020 a znaleckého posudku č. 717/2021 ze dne 19. 4. 2021 prodej nemovité věci z
majetku Obce Dvorce paní K., a to:
 prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 670/7 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 141 m2, který vznikl
rozdělením pozemku parc. č. 670/1, vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu,
za znalcem stanovenou obvyklou cenu ve výši 16.920,- Kč.
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. 335/2021 bylo přijato.
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336/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7.500,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 paní Š.
na částečnou kompenzaci výdajů spojených s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům na adrese
anonymizováno, 793 68 Dvorce, ze stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za zdroj tepla
podporovaný v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace“,
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 paní Š., jako obdarovaná,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 336/2021 bylo přijato.
337/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních
výpomocí v rámci akce „Podpora výměny kotlů v obci Dvorce, okr. Bruntál“ ve výši 200.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 paní B. na předfinancování výměny nevyhovujícího kotle na pevná
paliva v rodinném domě na adrese anonymizováno, 793 68 Dvorce, za moderní zdroj tepla splňující
podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí v rámci specifického cíle 2.1,
2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí v rámci akce „Podpora výměny kotlů v obci Dvorce, okr. Bruntál“, kterou
uzavírají Obec Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako poskytovatel, a paní B.,
jako příjemce,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 337/2021 bylo přijato.
338/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních
výpomocí v rámci akce „Podpora výměny kotlů v obci Dvorce, okr. Bruntál“ ve výši 200.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2021 panu B. na předfinancování výměny nevyhovujícího kotle na pevná
paliva v rodinném domě na adrese anonymizováno, 793 68 Dvorce, za moderní zdroj tepla splňující
podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí v rámci specifického cíle 2.1,
2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí v rámci akce „Podpora výměny kotlů v obci Dvorce, okr. Bruntál“, kterou
uzavírají Obec Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako poskytovatel, a pan B.,
jako příjemce,
3. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 338/2021 bylo přijato.
339/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření Obce Dvorce a závěrečný účet Obce
Dvorce za rok 2020 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dvorce, IČ 00295973 za rok
2020“.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 339/2021 bylo přijato.
340/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje účetní závěrku Obce Dvorce sestavenou ke dni 31. 12. 2020, včetně
výsledku hospodaření, v rozsahu předložené důvodové zprávy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 340/2021 bylo přijato.
341/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace
„Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace“ za rok 2020.
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Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 341/2021 bylo přijato.
342/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská
škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace“ sestavenou ke dni 31. 12. 2020, včetně výsledku
hospodaření.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 342/2021 bylo přijato.
343/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace
„Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace“ za rok 2020 následovně:
 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 103.935,44 Kč bude převeden takto:
- částka ve výši 67.558,- Kč do rezervního fondu této příspěvkové organizace na další rozvoj
činnosti,
- částka ve výši 36.377,44 Kč do fondu odměn této příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 343/2021 bylo přijato.
344/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace
„TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace“ za rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 344/2021 bylo přijato.
345/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace „TURISTCENTRUM Dvorce,
příspěvková organizace“ sestavenou ke dni 31. 12. 2020, včetně výsledku hospodaření.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 345/2021 bylo přijato.
346/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace
„TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace“ za rok 2020 následovně:
 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 595.945,94 Kč bude převeden takto:
- částka ve výši 446.959,45 Kč do rezervního fondu této příspěvkové organizace na další rozvoj
činnosti,
- částka ve výši 148.986,49 Kč do fondu odměn této příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 346/2021 bylo přijato.
347/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce po projednání žádosti vedoucí příspěvkové organizace „TURISTCENTRUM
Dvorce, příspěvková organizace“ o udělení výjimky ze zrušení doplňkové činnosti z důvodu ztráty vykazované
po dobu delší dvou let povoluje této organizaci nadále vykonávat doplňkovou činnost.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 347/2021 bylo přijato.
348/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3/2021 a 4/2021 v rozsahu předložených a
projednaných důvodových zpráv.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 348/2021 bylo přijato.
349/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až duben 2021 podle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestaveného ke dni 30. 4. 2021:
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- dosažené příjmy po konsolidaci celkem ve výši 12.385.966,88 Kč, což je 28,17 % rozpočtu po změnách,
- čerpané výdaje po konsolidaci celkem ve výši 10.876.823,95 Kč, což je 19,41 % rozpočtu po změnách,
- financování po konsolidaci celkem ve výši 1.509.142,93 Kč, což je 12,51 % rozpočtu po změnách,
- stav na běžných bankovních účtech ke konci vykazovaného období činil celkem 31.628.958,59 Kč,
- stav v pokladně ke konci vykazovaného období činil 21.755,00 Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 349/2021 bylo přijato.
350/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 3. 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 - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 350/2021 bylo přijato.
351/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci za účelem realizace veřejně prospěšné stavby „I/46 Dvorce průtah
II. etapa“, kterou uzavírají Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ
65993390, a Obec Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973,
2. zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 351/2021 bylo přijato.
352/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení dokumentace stavby a
inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru, uzavřené dne 16. 9. 2020, pro akci
s názvem: „Revitalizace náměstí - Dvorce“, který uzavírají Obec Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68
Dvorce, IČ 00295973, jako objednatel/příkazce, a ATELIER 38 s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20, 702 00
Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 25858343, jako zhotovitel/příkazník,
2. zmocňuje starostu k podpisu tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 352/2021 bylo přijato.
353/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele investičních akcí
„Rekonstrukce účelových komunikací v objektu mateřské školy Dvorce, Olomoucká č.p. 353“ a „Rekonstrukce
elektroinstalace BD Nemocniční 2 a 3, Dvorce“.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 353/2021 bylo přijato.
354/2021
Zastupitelstvo obce Dvorce na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele investiční akce
„Rekonstrukce elektroinstalace BD Nemocniční 2 a 3, Dvorce“ souhlasí s realizací a financováním této akce
v roce 2021 v celém rozsahu, a to i v případě, že na tuto akci nebude obci poskytnuta dotace v rámci výzvy
VPS – 223-3-221, podprogramu (298D2230): PODPORA VÝSTAVBY A OBNOVY KOMUNÁLNÍ
INFRASTRUKTURY, jehož nositelem je Ministerstvo financí ČR.
Výsledek hlasování: Pro – 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 354/2021 bylo přijato.

Jan Božovský
starosta

Ing. Jan Peter
místostarosta
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