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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
když jsem v posledním vydání Občasníku hodnotil právě
končící vlnu koronaviru, ještě jsem netušil, že se situace tak
zásadně změní a budeme se opět potýkat s vlnou další. Pro
mne je zatím pozitivní, že se v naší obci doposud nevyskytl
žádný případ nakažení našeho spoluobčana touto nemocí.
Také jsme učinili některá opatření, která by měla zamezit
možnému nakažení koronavirem. Například jsme zakoupili
výkonný ionizátor vzduchu, kterým průběžně dezinfikujeme
všechny společné prostory i kanceláře obecního úřadu,
lékárnu a také společné prostory s ordinací obvodního
lékaře. Tento ionizátor v případě potřeby rádi zapůjčíme i
do našich příspěvkových organizací k dezinfekci jejich
prostor.
Stejně
zodpovědně
přistupujeme
i
k organizaci
nadcházejících voleb do krajského zastupitelstva, které se
budou konat v pátek 2. 10. 2020 od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu 3. 10. 2020 od 8.00 do 14.00 hodin. Všechny
volební prostory budou průběžně dezinfikovány a v noci
provedeme dezinfekci pomocí ionizátoru. Pro voliče bude
k dispozici dezinfekce, a mohu sdělit, že jsme pro potřebu

volební komise i míst pro úpravu hlasovacích lístků zakoupili
speciální psací potřeby s antibakteriální úpravou, které se
nemusí po každém použití dezinfikovat. Zbytek již bude na
Vás voličích. Dovolím si připomenout, že je nutné dodržovat
rozestupy, a že vstup do volební místnosti je možný pouze
s rouškou, kterou si můžete sundat pouze na krátkou dobu
na požádání volební komise v případě identifikace voliče.

Dovolte, abych Vás dále informoval o realizaci investičních
akcí, které jsme realizovali, či právě probíhají. V průběhu
prázdnin jsme realizovali kompletní výměnu oplocení,
včetně bran a vstupních branek kolem areálu mateřské
školy. Nabídkové řízení vyhrála firma Stavíme ploty s.r.o.
z Hluboček s nabídnutou cenou 431.986 Kč včetně DPH.
V srpnu jsme opravovali některé kanalizační vpusti na
místních komunikacích a prováděly se běžné opravy
výtluků.
Důležitým letošním ekologickým počinem je rekonstrukce
kotelny na ulici Palackého 30, kterou firma Teplo Rýmařov
realizovala a také financovala v průběhu května až
července. Po téměř 50-ti letech provozu v této kotelně
skončila éra uhelná a započala se nová, peletová. Zásadním
způsobem to všichni pocítíme na kvalitě našeho ovzduší,
jelikož právě tato kotelna patřila mezi naše největší
znečišťovatele. Teď si jen budeme přát, ať nová kotelna co
nejlépe a hlavně co nejdéle bezporuchově slouží, a aby se
cenová hladina za vyrobený GJ energie do budoucna
zvedala co nejméně.

1

Koncem července jsme vypsali výběrové řízení na zhotovení
kompletní projektové dokumentace (až po stavební
povolení) na akci „Revitalizace náměstí - Dvorce“. Tuto
zakázku za cenu 1.772.650 Kč včetně DPH získala firma
ATELIER 38 s.r.o. Tato firma již zahájila přípravné práce na
tomto projektu.

projektových manažerů. Tito lidé odvedli kus poctivé práce,
za kterou jim upřímně děkuji. Tím nejlepším výsledkem je
schválený projekt, který teď budeme až do konce června
2022 realizovat. Věřím, že pokud se nám podaří naplnit
všechny plánované cíle projektu, přispěje to ke zvýšení
pocitu bezpečí v obci a snížení kriminality ve Dvorcích.“
Lenka Navrátilová, metodička lokálních intervencí,
Odbor pro sociální začleňování MMR ČR
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám prostřednictvím Občasníku, a také
především díky shora zmiňovanému projektu, představil
terénního sociálního pracovníka pana Bc. Michala Vémolu,
kterého můžete v záležitostech dluhové problematiky,
oblasti bydlení, podpory v tíživé sociální situaci a dalších
sociálních záležitostech kontaktovat na telefonním čísle
774432980, nebo k písemnému dotazu či požadavku
můžete využít e-mail: vemola.ksp@obecdvorce.cz.

Na počátku září byla zahájena realizace akce "Oprava
chodníku a zpevněných ploch, včetně napojení na
komunikaci 1. třídy v obci Dvorce" u Minimarketu. Tuto akci
za cenu 808.907,40 Kč včetně DPH vysoutěžila firma VZS
RYCHTÁŘ s.r.o. z Březové. Stejná firma v soutěži získala i
zakázku na akci „Oprava a dostavba chodníku ul.
Komenského č.p. 28, 29, Dvorce“ s vítěznou cenou
1.364.810,86 Kč včetně DPH. Tyto akce by měly být
ukončeny do konce října a listopadu.
Jan Božovský, starosta

Jako asistentky prevence kriminality, se kterými se budete
denně setkávat v naší obci, budou pracovat paní Vlasta
Fíziková, tel. 771177805 a paní Zdenka Gašparová, tel.
771176818. Pro obě bude sloužit společný kontaktní e-mail:
aks@obecdvorce.cz.
Stálou kancelář budou mít tito pracovníci v bývalé ordinaci
dětské lékařky, v přízemí současné budovy ZUŠ vedle
mateřské školy na Olomoucké ulici.
Jan Božovský, starosta


Výtažek z usnesení přijatých na 9. zasedání Zastupitelstva
obce Dvorce konaném dne 11. 6. 2020 a 10. zasedání
Zastupitelstva obce Dvorce konaném dne 10. 9. 2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
schválilo:


Startujeme nový projekt
Pomoc lidem se zadlužením, s udržením bydlení, podpora
rodin i jednotlivců. To vše přináší do Dvorců projekt
„Komplexní řešení sociálně patologických jevů v obci
Dvorce“. Na ten získala obec finanční prostředky ve výši
4.862.427,50 Kč z Operačního programu Zaměstnanost přes
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám, díky
spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.
V obci začal od září 2020 působit terénní sociální pracovník
obce, který bude poskytovat podporu v oblasti dluhové
problematiky, v oblasti bydlení a podporu rodinám v tíživé
sociální situaci.
Díky projektu byly zřízeny také 2 pracovní pozice asistentů
prevence kriminality, které budou od 1. října 2020 občané
potkávat v ulicích obce. Zaměří se na dodržování veřejného
pořádku či zlepšení občanského soužití, ale budou také dbát
na bezpečnost u školy, přechodů pro chodce a mnoho
dalšího.
Slovo starosty: „Na přípravě tohoto projektu se podílelo
mnoho lidí, jak z Agentury, tak z různých neziskových
organizací, členů zastupitelstva obce a především

bez výhrad celoroční hospodaření Obce Dvorce a
závěrečný účet Obce Dvorce za rok 2019 včetně
„Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Dvorce, IČ 00295973 za rok 2019“,
 účetní závěrku Obce Dvorce sestavenou ke dni 31.
12. 2019, včetně výsledku hospodaření, v rozsahu
předložené důvodové zprávy,
 účetní závěrky příspěvkových organizací „Základní
škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál,
příspěvková organizace“ a „TURISTCENTRUM
Dvorce, příspěvková organizace“ sestavené ke dni
31. 12. 2019, včetně výsledků hospodaření,
 rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská
škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková
organizace“ za rok 2019 následovně:
zlepšený výsledek hospodaření ve výši 62.400,10
Kč bude převeden takto:
- částka ve výši 40.560,06 Kč do rezervního
fondu této příspěvkové organizace na další
rozvoj činnosti,
- částka ve výši 21.840,04 Kč do fondu odměn
této příspěvkové organizace,
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 rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
příspěvkové organizace „TURISTCENTRUM Dvorce,
příspěvková organizace“ za rok 2019 následovně:
zlepšený výsledek hospodaření ve výši 506.102,69
Kč bude převeden takto:
- částka ve výši 379.577,02 Kč do rezervního
fondu této příspěvkové organizace s tím, že
částka ve výši 188.251,25 Kč bude použita na
úhradu ztráty za předchozí léta a zbývající
částka ve výši 191.325,77 Kč na další rozvoj
činnosti,
- částka ve výši 126.525,67 Kč do fondu odměn
této příspěvkové organizace,
 rozbor hospodaření na obecních vodovodech,
kanalizacích a čistírně odpadních vod za rok 2019
předložený správcem tohoto majetku firmou Ing.
Miroslav Balaj – MIBAS, včetně vzájemného
vypořádání pohledávek a závazků z rozboru
vyplývajících,
 rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden
až červenec 2020 podle výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestaveného ke dni
31. 7. 2020:
- dosažené příjmy po konsolidaci celkem ve výši
25.241.021,78 Kč, což je 53,60 % rozpočtu po
změnách,
- čerpané výdaje po konsolidaci celkem ve výši
19.310.613,10 Kč, což je 39,62 % rozpočtu po
změnách,
- financování po konsolidaci celkem ve výši
5.930.408,68 Kč, což je 360,56 % rozpočtu po
změnách,
- stav na běžných bankovních účtech ke konci
vykazovaného období činil celkem 29.828.631,27
Kč,
- stav v pokladně ke konci vykazovaného období
činil 13.648,00 Kč,
 vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č.
2790/7 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 151
2
m v k. ú. Dvorce u Bruntálu na ulici Nádražní
v obci Dvorce,
 vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č.
2
670/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře cca 190 m
v k. ú. Dvorce u Bruntálu u rodinného domu číslo
popisné 316 na ulici Nemocniční v obci Dvorce,
 vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č.
2
142 (zahrada) o výměře cca 300 m a části
pozemku parc. č. 144 (zahrada) o výměře cca 130
2
m , vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu na ulici Dlouhá
v obci Dvorce,
 v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Dvorce
č. 207/2020 ze dne 12. 3. 2020 a podle
vyhlášeného záměru Obce Dvorce ze dne 24. 3.
2020 prodej nemovitých věcí z majetku Obce
Dvorce manželům Č. do jejich společného jmění,
a to: prodej pozemku parc. č. st. 559 o výměře 112
2
m , vedeného v katastru nemovitostí jako
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba Dvorce č. p. 382, rodinný dům, včetně
tohoto domu, a pozemku parc. č. 501/3 o výměře
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1379 m , vedeného v katastru nemovitostí jako
ostatní plocha, jiná plocha, vše nacházející se
v k. ú. Dvorce u Bruntálu, obci Dvorce, zapsáno
v katastru nemovitostí na LV číslo 365 u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Bruntál, za nabídnutou kupní
cenu ve výši 960.000,- Kč vč. DPH. Kupující dále
uhradí veškeré náklady spojené s prodejem shora
uvedených nemovitých věcí,
vyhlášení záměru obce uzavřít dodatek ke kupní
smlouvě uzavřené dne 16. 6. 2020 mezi Obcí
Dvorce, jako prodávající, a manželi Č., jako
kupujícími, jejímž předmětem koupě jsou tyto
nemovité věci ve vlastnictví Obce Dvorce: pozemek
KN parc. č. st. 559 – zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 112 m², jehož součástí je stavba Dvorce
č. p. 382; rodinný dům a pozemek KN parc. č.
501/3 – ostatní plocha, o výměře 1379 m², vše
nacházející se v k. ú. Dvorce u Bruntálu (633879),
obec Dvorce, zapsáno na LV č. 365 u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Bruntál, jehož uzavřením dojde ke
změně čl. II. a čl. III. smlouvy tak, aby plnění dle
smlouvy bylo možné, a to z důvodu zájmu obce na
realizaci smlouvy (pozn. schválení vyhlášení
záměru předcházelo projednání žádostí manželů Č.
ze dne 13. 8. 2020 o uzavření dodatku ke kupní
smlouvě uzavřené dne 16. 6. 2020 mezi Obcí
Dvorce a manželi Č. týkajících se právní situace,
která vznikla ohledně plnění dle kupní smlouvy ze
dne 16. 6. 2020, kdy požadavky banky neodpovídají
textu smlouvy v části předkupního práva a výhrady
zpětné koupě, a dále není objektivně možné dostát
termínu splatnosti kupní ceny),
podle vyhlášeného záměru Obce Dvorce ze dne
17. 1. 2020 a znaleckého posudku č. 2020/4401/
014 ze dne 1. 3. 2020 prodej nemovité věci
z majetku Obce Dvorce panu B. Š., a to: prodej
pozemku parc. č. 1/2 (trvalý travní porost)
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o výměře 5572 m v k. ú. Dvorce u Bruntálu
za výslednou zjištěnou cenu ve výši 20.820,- Kč +
21 % DPH (4.372,- Kč), tj. celkem za cenu 25.192,Kč vč. DPH. Kupující dále uhradí veškeré náklady
spojené s prodejem shora uvedené nemovité věci,
poskytnutí finančního daru ve výši 7.500,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 paní J. P. na
částečnou
kompenzaci
výdajů
spojených
s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům na adrese
Opavská 288, 793 68 Dvorce, ze stávajícího kotle
na pevná paliva s ručním přikládáním za zdroj tepla
podporovaný v rámci dotačního programu
"Kotlíkové dotace“,
poskytnutí finanční dotace ve výši 7.500,- Kč
z rozpočtu
Obce
Dvorce
v roce
2020
Moravskoslezskému kraji na spolufinancování
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – 3. výzva“ realizovaného krajem v rámci
Operačního programu Životní prostředí, reg. č.
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638,
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Tematický akční plán obce Dvorce pro oblast
prevence a bezpečnosti 2020 – 2022,
Plán vzdálené dílčí podpory Dvorce pro období
2020 – 2022,
Místní plán inkluze obce Dvorce pro období 2020 –
2022,
podání žádosti o podporu z Operačního programu
Zaměstnanost (číslo výzvy: 03_16_052; název
výzvy: Podpora sociálního začleňování v SVL 3.
výzva) na financování projektu „Komplexní řešení
problematiky bezpečnosti a sociálně patologických
jevů v obci Dvorce“,
obsah změny č. 1 Územního plánu Dvorce, a
stanovilo, že změna č. 1 Územního plánu Dvorce
bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, na základě návrhu společnosti
AVELI ECO s.r.o., doplnění obsahu změny č. 2
Územního plánu Dvorce o prověření změny
funkčního využití pozemků parc. č. 363/19, 347/6 a
348/12 v k. ú. Rejchartice z plochy zemědělské na
plochu T (plochy technické infrastruktury) pro
účely rozšíření provozované skládky,
studii proveditelnosti s názvem „Instalace výroby
elektřiny na bázi OZE a KVET s rekonstrukcí zdroje
tepla s využitím LNG v TURISTCENTRU v obci
Dvorce“,
podání žádosti o podporu projektu s názvem
„Instalace výroby elektřiny na bázi OZE a KVET
s rekonstrukcí zdroje tepla s využitím LNG
v TURISTCENTRU v obci Dvorce“ z dotačního
programu „Národní program Životní prostředí –
prioritní téma Ekoinovace“,
uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na
zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou
činnost s tím související a výkon autorského dozoru
pro akci s názvem: „Revitalizace náměstí - Dvorce“,
kterou
uzavírají
Obec
Dvorce,
jako
objednatel/příkazce, a ATELIER 38 s.r.o., jako
zhotovitel/příkazník,
účast Obce Dvorce v elektronické exekuční
nedobrovolné dražbě nařízené usnesením
Exekutorského úřadu Přerov č. j. 203 Ex 61144/11285 ze dne 18. 8. 2020,
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nabytí pozemku parc. č. st. 32 o výměře 337 m ,
vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Dvorce,
č. p. 206, rodinný dům, včetně tohoto domu, vše
nacházející se v k. ú. Dvorce u Bruntálu, obci
Dvorce, zapsáno v katastru nemovitostí na LV číslo
362 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, do vlastnictví
obce v elektronické exekuční nedobrovolné dražbě
nařízené usnesením Exekutorského úřadu Přerov
č. j. 203 Ex 61144/11-285 ze dne 18. 8. 2020,

souhlasilo se složením stanovené dražební jistoty
ve výši 70.000,- Kč na účet Exekutorského úřadu
Přerov, svěřilo starostovi pravomoc určit nejvyšší
podání v této dražbě, popřípadě rozhodnout o
dalších konkrétních podmínkách účasti obce v této
dražbě, a pověřilo starostu k zastupování obce
v této dražbě.
vzalo na vědomí:
 zprávy o činnosti a hospodaření příspěvkových
organizací „Základní škola a mateřská škola Dvorce,
okres Bruntál, příspěvková organizace“ a
„TURISTCENTRUM
Dvorce,
příspěvková
organizace“ za rok 2019,
 rozpočtová opatření č. 1/2020, 2/2020, 3/2020 a
4/2020 v rozsahu předložených a projednaných
důvodových zpráv,
 mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 3.
2020 a ke dni 30. 6. 2020 za tyto subjekty: Obec
Dvorce, Základní škola a mateřská škola Dvorce,
okres
Bruntál,
příspěvková
organizace,
TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace,
 schválený závěrečný účet svazku obcí Bruntálsko za
rok 2019 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO
Bruntálsko, IČ: 04690290 za rok 2019“ a „Zprávy
revizní komise ze dne 25. 11. 2019“.
zamítlo:
 žádost o převedení části pozemku parc. č. 1945/3
(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Dvorce
u Bruntálu z vlastnictví paní H. H. do vlastnictví
Obce Dvorce,
 žádost pobočného spolku SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Dvorce o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Dvorce na úhradu výdajů
spojených s výstavbou pergoly u hasičské zbrojnice
v obci Dvorce.
zvolilo:
 do funkce přísedících Okresního soudu v Bruntále
pro další čtyřleté funkční období: pana Ing.
Miroslava Balaje, paní Jiřinu Božovskou, pana
MVDr. Miroslava Krušinského.
(Výpis všech usnesení přijatých na 9. a 10. 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).


Informace pro Vás
IN.F.OBÁLKA, která slouží
především
osamělým
osobám a seniorům, je
stále pro Vás bezplatně
k dispozici na podatelně
obecního úřadu u paní
Pinkové.
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JSDHO Dvorce informuje
V období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 jsme absolvovali
celkem 12 výjezdů. Z toho 4x ZOČ (zpráva o činnosti).
Strojníci JSDHO Dvorce se 27. 6. 2020 s naší technikou
zúčastnili zdokonalovacích jízd na polygonu LIBROS
v Ostravě, což přispělo ke zvýšení bezpečnosti výjezdů
našich hasičů.

Dne 25. 7. 2020 naše jednotka pomáhala se zabezpečením
vodní hladiny při závodu " Swimrun Slezská Harta 2020 ",
a dne 19. 9. 2020 při cyklistickém závodu "24 hodin v sedle
se Shrekem" Sprint 25 km konaném v Opavě - Komárově.
Naše jednotka prováděla dozor na závodní trati i v rámci
PPP (plánované první pomoci).

Heřmanic, paní Beáta Dostálová z Horního Benešova, pan
Jiří Slovák z Moravského Berouna a místní pěvecké sdružení
Lobník. Zpívalo se i tancovalo, a po setmění den zakončilo
promítání české komedie Bezva ženská na krku.

Spolku paní a dívek se také podařilo v sobotu 1. 8. 2020
realizovat zájezd pro děti s doprovodem. Děti navštívily
Pradědovu galerii, hrad Sovinec a svezly se novou
elektrolodí po Slezské Hartě.
Děkujeme všem za báječnou atmosféru a těšíme se na další
společné akce.
Za pořadatele Anna Hebdová a Jan Božovský


POZVÁNKA

Dne 1. 9. 2020 jsme vyjížděli k odstranění nebezpečných
stavů v obci Křišťanovice a 18. 9. 2020 byl proveden oplach
místní komunikace na ulici Nemocniční po výkopových
pracích.
Pavel Bortl, velitel JSDHO Dvorce
Kultura a sport v době koronavirové…
Letošní rok moc těmto aktivitám nepřál. Již na jaře
letošního roku, i na počátku léta, jsme byli nuceni plno
plánovaných akcí zrušit, včetně již tradičního Dětského dne
a Červencové noci. Se sportem to bylo podobné a hasiči
museli zrušit jak plánovanou okrskovou soutěž, tak i
tradiční závod HARTAMAN. Také jsme se se spolkem
Seniorklub Dvorce dohodli, že z důvodu současné situace
nebudeme realizovat letošní zájezd pro seniory, a také
neproběhne tradiční setkání ke Dni seniorů.
O to více nás potěšilo, že jsme společně se Spolkem paní a
dívek a TURISTCENTREM Dvorce zrealizovali „Dvorecký
fesťák“ a také již tradiční letní kino. Počasí vyšlo úžasně,
návštěvnost byla více než slušná, a o zábavu se postarala
kapela Kentaur z Břidličné, Kavalerie ze Svobodných

Pokud nám to počasí a především epidemiologická situace
dovolí, chtěli bychom Vás pozvat na již tradiční
SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI, které jsou naplánovány
na neděli 4. října 2020. V 10.00 hodin tyto slavnosti zahájí
slavnostní myslivecká mše v kostele sv. Jiljí, kterou
doprovodí myslivečtí trubači. Po mši bude následovat před
kostelem jarmark starých řemesel, od 11.30 bude vyhrávat
k dobré náladě dechovka z Moravského Berouna a ve farní
zahradě bude připraveno občerstvení i nějaké tradiční
myslivecké dobroty.
Tyto slavnosti zahájí již v sobotu 3. října 2020 v 15.00 hodin
na náměstí ve Dvorcích slavnostní myslivecké zvaní.
SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI s uvedeným programem
pořádají Myslivecké sdružení z Budišova nad Budišovkou,
Obec Dvorce, Spolek paní a dívek a Farní úřad ve Dvorcích.
Všechny Vás srdečně zveme.
Vzhledem k tomu, že se může epidemiologická situace den
ze dne změnit, sledujte, prosím, webové stránky obce,
Facebook a hlášení v rozhlase pro případ, že bychom museli
tuto akci zrušit.
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