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.2016A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ NAŠIM OBČANŮM
VÁNOČNÍ

Hned na úvod přeji Vám všem radostné prožití
vánočních svátků v kruhu nejbližších a mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce.

Řekne-li se dnes „Vánoce“, v první řadě se mi vybaví
vzpomínky z dětství. Zvláštní a neopakovatelná atmosféra,
jejíž součástí jsou zvuky, vůně a ono zvláštní, tajemné
kouzlo. Vánoční výzdoba, první sníh a návštěva Mikuláše
s jeho doprovodem zahajovaly tu řadu neobyčejných dnů.
Dopis Ježíškovi za oknem a káď s kapry v ulicích byly tou
pravou kulisou dětských přání a očekávání. Pak přišel ten
den, který ráno začínal pohádkami a zavoněl františky a
rybí polévkou, a já odmítal ochutnat bramborový salát a
lákavé cukroví, abych se dočkal zlatého prasátka. Když se
setmělo, ztichla televize, aby klid slavnostní večeře nebyl
rušen, a při svíčce uprostřed stolu jsme vychutnávali tu
řadu dobrot, které se staly součástí svátečního večera.
V pokoji stál rozzářený stromeček, při jehož okrašlování
jsem tak rád pomáhal. Ježíšek nikdy nezklamal, a když
jsem v dalších letech pochopil, jak to s tou nadílkou je,
stejně jsem nebyl nijak rozčarován. A po rozbalení dárků
jsme se oblékli a šli do kostela na půlnoční, kde stál
nádherný starý betlém, u kterého jsme se zapálenými
prskavkami zpívali koledy. Prokřehlí jsme se vrátili domů a
dali jsme si horký čaj a šlo se spát. Bylo to vše mnohem
skromnější, ale určitě o to krásnější.
Dnes mám pocit, že v posledních několika letech začínáme
s oslavami Vánoc v naší zemi stále o něco dříve. Obchodní
domy dětem i dospělým blbnou hlavičky již koncem října a
snad jen vánoční jarmarky v malých městech se obejdou
bez větší komerce. Moc jste mne potěšili, v jakém
množství jsme se společně 1. prosince sešli při rozsvícení
našeho vánočního stromu. Také Marek Pietruszka,
starosta naší partnerské obce Strzeleczki, byl velice
překvapen, když viděl to množství lidí z balkónu našeho
úřadu, a opravdu mu bylo velikou ctí náš stromeček

rozzářit. Mám Vám všem, občanům Dvorců, vyřídit také
jeho srdečné přání k těmto krásným svátkům.
Faktem je, že se Vánoce nezadržitelně blíží. Na adventním
svícnu jsme již zapálili třetí svíčku a v neděli 23. prosince
rozsvítíme tu poslední. Ten následující den již budou v
oknech domů zářit i světla vánočních stromečků. Bude
zde, všemi tolik očekávaný, Štědrý večer. Kouzelný večer
klidu, dárků a pohody, večer kdy se sejde rodina u
jednoho stolu, ale také chvíle, kdy tiše zavzpomínáme na
ty, kteří nás opustili a které i nadále nosíme ve svých
srdcích. Ale smutek nám určitě zmizí z tváří v okamžiku,
kdy naši blízcí, především však naše děti, vnoučata či
pravnoučata rozbalí první dárek a jejich oči se rozzáří
radostí. Ze srdce Vám přeji, aby ty Vaše vánoční svátky
byly plné lásky, radosti, pohody, štěstí a přátelství. A do
nového roku nám všem přeji mnoho zdraví, štěstí a
dostatek životního optimismu. Ať všichni máme plno
důvodů zářit štěstím nejen během vánočních svátků, ale i
po celý rok 2019.
Jan Božovský, starosta

POZVÁNKA NA PŮLNOČNÍ MŠI SVATOU
Dovolte, abych Vás jménem Římskokatolické farnosti
Dvorce pozval na „Půlnoční mši svatou“, která se bude
konat v pondělí 24. 12. 2018 ve 22.00 hodin v kostele sv.
Jiljí ve Dvorcích.

P. Mgr. Josef Mária Juriga
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b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním
postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Místní poplatek ze psů pro rok 2019 jsou držitelé psů
povinni zaplatit do 31. března 2019.
Sazba místního poplatku ze psů:
 za prvního psa držitele bydlícího v rodinném domě
200,- Kč
 za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě
300,- Kč
 za prvního psa držitele bydlícího v ostatních obytných
domech 400,- Kč
 za druhého a každého dalšího psa v ostatních obytných
domech 600,- Kč
 za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu:
za prvního psa 80,- Kč
za druhého a každého dalšího psa 120,- Kč

MÍSTNÍ POPLATEK „ZA ODPADY“
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2019 činí 500,- Kč za osobu a rok. Poplatek
je splatný jednorázově nejpozději do 30. září 2019.
Poplatníkem je:
1.

2.

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,
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.

Osvobození od poplatku:
1.

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let
věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro
preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

2.

Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby s pobytem v obci Dvorce, které se
na území obce Dvorce prokazatelně nezdržují po
dobu celého kalendářního roku (např. osoby žijící
dlouhodobě nepřetržitě v zahraničí; osoby, u
nichž není znám jejich skutečný pobyt),
b) fyzické osoby s pobytem v obci Dvorce, které se
z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí
zdržují na území obce Dvorce v příslušném
kalendářním roce po dobu kratší než 50 dnů,
c) fyzické osoby s pobytem v obci Dvorce, které se
zdržují na území obce Dvorce v příslušném
kalendářním roce po dobu kratší než 50 dnů, a po
zbývající část kalendářního roku se zdržují v jiné
obci na území České republiky, kde prokazatelně
hradí náklady spojené s produkcí komunálního
odpadu,
d) fyzické osoby s pobytem v obci Dvorce, které se
na území obce Dvorce prokazatelně nezdržují
z důvodu umístění ve vyšetřovací vazbě nebo
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody;
osvobozeny jsou po dobu umístění ve vyšetřovací
vazbě a po dobu výkonu trestu odnětí svobody,
e) děti v kalendářním měsíci, ve kterém se narodily,
f) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, pokud všichni spoluvlastníci mají
pobyt na území obce Dvorce,
g) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická
osoba,
pokud
stavbu
určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba,
prokazatelně
po
dobu
celého
kalendářního roku nevyužívají k účelu, ke
kterému jsou stavba, byt nebo rodinný dům
určeny (např. z důvodu, že to technický stav
stavby, domu či bytu neumožňuje),
h) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, pokud jejich stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům
prokazatelně po dobu celého kalendářního roku
užívá za účelem bydlení poplatník s pobytem
v obci Dvorce, který není vlastníkem této stavby,
bytu nebo domu.

2

PRONÁJEM OBECNÍCH POZEMKŮ
Upozorňujeme občany, kteří mají s Obcí Dvorce uzavřenou
smlouvu o nájmu pozemku, že nájemné za pronajatý
pozemek pro rok 2019 musí být uhrazeno do 31. března
2019. Při nedodržení termínu úhrady může dojít k výpovědi
z nájmu ze strany pronajímatele tj. Obce Dvorce.
Nájemné pro rok 2019 bude v souladu s nájemními
smlouvami zvýšeno o inflaci za rok 2017 ve výši 2,5 %.





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 následovně:

místní poplatek ze psů
variabilní symbol: 1341
specifický symbol: rodné číslo poplatníka



místní poplatek „za odpady“
variabilní symbol: 1340
specifický symbol: rodné číslo poplatníka
V případě, že bude poplatek bezhotovostně hrazen za více
poplatníků, je potřeba do zprávy při zadávání příkazu
k úhradě uvést, za které osoby je poplatek placen, aby
byla platba připsána na správný osobní daňový účet
poplatníka.
Pokud by měl někdo zájem bezhotovostním převodem
uhradit nájemné za pronájem pozemku, je potřeba se na
této skutečnosti předem domluvit na tel. č. 554 745 272
s paní Božovskou, popřípadě prostřednictvím e-mailu
zaslaného na adresu: podatelna@obecdvorce.cz.





Jiřina Božovská, oddělení veřejnosprávních činností

Výtažek z usnesení přijatých na 2. zasedání Zastupitelstva
obce Dvorce konaném dne 11. 12. 2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
schválilo:


rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden
až říjen 2018 podle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu Fin 2-12 M, dosažené příjmy po
konsolidaci 33.864.074,03 Kč, což je 80,19 %
rozpočtu po změnách, a čerpané výdaje po
konsolidaci 35.400.361,61 Kč, což je 65,01 %
rozpočtu po změnách. Stav na běžných účtech ke



konci vykazovaného období činil celkem
29.199.769,64 Kč,
vyřazení majetku evidovaného v Základní škole a
mateřské škole Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové
organizaci, podle předložených návrhů č. 1 a 2 ze
dne 5. 12. 2018,
poskytnutí investiční dotace ve výši 7.500,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 na výdaje
spojené s výměnou stávajícího zdroje tepla (kotel
na pevná paliva s ručním přikládáním) pro rodinný
dům na adrese Opavská 126, 793 68 Dvorce,
za zdroj tepla podporovaný v rámci dotačního
programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji",
poskytnutí finanční dotace ve výši 68.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 pobočnému
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce
na úhradu výdajů spojených s činností kroužku
mladých hasičů v roce 2019 (tzn. výdaje na
pořízení překážek – bariéra břevno, kladina 4m a
žebříková stěna, na výdaje spojené s táborem
v Německu, na provozní náklady – kancelářské
potřeby, učební pomůcky, pohonné hmoty a
cestovné),
poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 pobočnému
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce
na úhradu výdajů spojených se zajištěním soutěže
v hasičském víceboji TFA – HARTAMAN 2019 (tzn.
výdaje na propagační materiály, medaile, poháry,
butony, cestovné, pojištění, občerstvení pro
soutěžící, pořadatele a hosty, pronájem mobilních
toalet),
poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 pobočnému
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce
na úhradu výdajů spojených s dopravou na
„Hasičskou pouť na sv. Hostýně“,
poskytnutí finanční dotace ve výši 108.500,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 Spolku paní a
dívek na úhradu výdajů spojených s činností
příjemce dotace v roce 2019 takto:
a) 44.000,- Kč – na provoz spolku (tzn. výdaje na
nájem klubovny, spotřebu elektrické energie,
vodné a stočné, vytápění, reprezentaci obce,
cestovné,
kancelářské
potřeby,
čisticí
prostředky, pořízení notebooku, internet pro
veřejnost),
b) 58.000,- Kč – na pořádání kulturních akcí,
zájezd pro děti s doprovodem, Dvorecké
zpívání, Dílničky pro děti, Jarmark starých
řemesel a Přehlídku kapel,
c) 6.500,- Kč – na provoz tanečního klubu Dráčata
(tzn. výdaje na pořízení malých reproduktorů,
reprezentaci a taneční soustředění),
poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 spolku
ALCORE MOTORSPORT, o.s., na úhradu výdajů
spojených s účastí příjemce dotace a reprezentací
obce na Mistrovství České republiky a Mistrovství
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Evropy v závodech automobilů do vrchu v roce
2019,
poskytnutí finanční dotace ve výši 380.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 spolku TJ
Spartak Dvorce, z. s., na úhradu výdajů spojených
s činností příjemce dotace v roce 2019 (tzn. výdaje
na provoz spolku – tj. elektrická energie, vodné a
stočné, vytápění objektu tělocvičny, drobné
opravy, likvidace odpadů, platby rozhodčím, praní
dresů, úklid, cestovné fotbalového oddílu, apod.;
na opravu objektu tělocvičny spočívající v
dokončení opravy fasádní omítky z uliční strany
budovy; na výměnu oken v objektu tělocvičny),
poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 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 2019 (tzn. náklady na vytápění, elektrickou
energii, vodné a stočné), ve kterých působí
pobočka příjemce dotace,
poskytnutí finanční dotace ve výši 70.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 Spolku
Seniorklub Dvorce na výdaje spojené s činností
příjemce dotace v roce 2019 (tzn. výdaje na
výtvarný materiál, pracovní pomůcky, stolní hry,
předplatné časopisů, úhrady lektorům za
přednášky a kurzy, cestovné a vstupné na zájezdy,
exkurze a sportovní aktivity, kancelářské potřeby,
úklidové prostředky, provoz internetu a bankovní
poplatky),
plán financování obnovy vodovodů a kanalizací,
které jsou v majetku Obce Dvorce, pro období
2019-2028,
za účelem financování obnovy obecních vodovodů
a kanalizací:
1. s účinností od 1. 1. 2019 úpravu ceny vodného
a stočného v obci Dvorce takto:
3
- cena bez DPH u vodného 23,70 Kč za 1 m ,
3
- cena bez DPH u stočného 19,- Kč za 1 m ,
2. s účinností od 1. 1. 2020 úpravu ceny vodného
a stočného v obci Dvorce takto:
3
- cena bez DPH u vodného 24,70 Kč za 1 m ,
3
- cena bez DPH u stočného 20,- Kč za 1 m ,
3. s účinností od 1. 1. 2021 úpravu ceny vodného
a stočného v obci Dvorce takto:
3
- cena bez DPH u vodného 25,70 Kč za 1 m ,
3
- cena bez DPH u stočného 21,- Kč za 1 m ,
4. s účinností od 1. 1. 2022 úpravu ceny vodného
a stočného v obci Dvorce takto:
3
- cena bez DPH u vodného 26,70 Kč za 1 m ,
3
- cena bez DPH u stočného 22,- Kč za 1 m ,
s účinností od 1. 7. 2019 zvýšení sazby měsíčního
nájemného u obecních bytů takto:
- u zateplených obecních bytů o 6,- Kč/m² na 36,Kč/m²,
- u nezateplených obecních bytů o 4,- Kč/m² na
32,- Kč/m²,

 odměnu za výkon funkce místostarosty ve výši
15.000,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována
ode dne 1. 1. 2019,
 odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce
za výkon funkce předsedy výboru/komise ve výši
3283,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována
ode dne 1. 1. 2019,
 odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce
za výkon funkce člena výboru/komise ve výši
2736,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována
ode dne 1. 1. 2019,
 odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce bez dalších funkcí ve výši
1641,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována
ode dne 1. 1. 2019,
 poskytnutí jednorázové finanční odměny:
- paní A. H. ve výši 1300,- Kč za výkon funkce člena
Kulturní komise v roce 2018,
- paní O. V. ve výši 1300,- Kč za výkon funkce člena
Kulturní komise v roce 2018,
- panu P. B. ve výši 1300,- Kč za výkon funkce člena
Kulturní komise v roce 2018,
- paní H. B. ve výši 2490,- Kč za výkon funkce člena
Komise pro občanské a sociální záležitosti v roce
2018,
- paní J. K. ve výši 2490,- Kč za výkon funkce člena
Komise pro občanské a sociální záležitosti v roce
2018,
- paní J. V. ve výši 2490,- Kč za výkon funkce člena
Komise pro občanské a sociální záležitosti v roce
2018,
- panu M. H. ve výši 1300,- Kč za výkon funkce
člena Komise pro občanské a sociální záležitosti
v roce 2018,
 vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské
školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové
organizace na rok 2019 podle předloženého
návrhu takto: VÝNOSY celkem ve výši 19.570,00 tis.
Kč, NÁKLADY celkem ve výši 19.570,00 tis. Kč,
 vyrovnaný rozpočet TURISTCENTRA Dvorce,
příspěvkové organizace na rok 2019 podle
předloženého návrhu takto: VÝNOSY celkem ve
výši 8.264,00 tis. Kč, NÁKLADY celkem ve výši
8.264,00 tis. Kč,
 schodkový rozpočet Obce Dvorce na rok 2019
v paragrafovém znění takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
financování ve výši

41.885,50 tis. Kč
9.749,00 tis. Kč

celkové zdroje ve výši

51.634,50 tis. Kč

běžné výdaje ve výši

39.501,50 tis. Kč

kapitálové výdaje ve výši

12.133,00 tis. Kč

celkové výdaje rozpočtu ve výši 51.634,50 tis. Kč
 závazné ukazatele rozpočtu obce pro rok 2019:
 příspěvek na provoz ve výši 3.252,- tis. Kč pro
Základní školu a mateřskou školu Dvorce, okres
Bruntál, příspěvkovou organizaci,
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 příspěvek na provoz ve výši 3.450,- tis. Kč pro
TURISTCENTRUM
Dvorce,
příspěvkovou
organizaci,
rozpočet sociálního fondu zaměstnanců Obce
Dvorce na rok 2019 podle předloženého návrhu,
dokončení zakázky „Rekonstrukce – polyfunkční
dům Dvorce, Olomoucká č. p. 50“ v roce 2019,
zařazení investiční akce „Energeticko-úsporná
opatření bytového domu Na Aleji 302 ve Dvorcích“
k realizaci v roce 2019,
zařazení investiční akce „Obnova místní
komunikace ulice Lípová, Dvorce“ k realizaci v roce
2019 a podání žádosti o dotaci z programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na tuto akci,
soupis prací pěstební činnosti v obecních lesích
v roce 2019 včetně jejich ocenění podle
předloženého projektu pěstební činnosti pro lesní
hospodářský celek Dvorce na rok 2019, a vzalo na
vědomí očekávanou cenu dřeva dle sortimentu,
střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a
mateřské školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové
organizace na roky 2020-2021 podle předloženého
návrhu,
prodej majetku Obce Dvorce, a to: prodej nově
vzniklého pozemku parc. č. 2639/3 (ostatní plocha,
2
jiná plocha) o výměře 49 m , který vznikl
rozdělením pozemku parc. č. 2639, vše v k. ú.
Dvorce u Bruntálu, za výslednou zjištěnou cenu ve
výši 1.810,- Kč,
vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č.
2
619/9 (zahrada) o výměře 87 m v k. ú. Dvorce u
Bruntálu na ulici Nemocniční v obci Dvorce,
vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č.
2
854/13 (ostatní plocha, zeleň) o výměře cca 95 m
u budovy s číslem popisným 35 v k. ú. Rejchartice,
plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva
obce Dvorce pro rok 2019 podle předloženého
návrhu,
plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva
obce Dvorce pro rok 2019 podle předloženého
návrhu,
změnu účelu poskytnutí dotace poskytnuté
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 pobočnému
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce
takto:
a) 14.756,60 Kč – na úhradu výdajů spojených se
zajištěním soutěže v hasičském víceboji TFA –
HARTAMAN 2018 (tzn. výdaje na poháry,
diplomy, dárkové koše, pozvánky, medaile,
upomínkové předměty, občerstvení pro
soutěžící, pořadatele a hosty, cestovné,
kancelářské, drogistické a toaletní potřeby,
pronájem 2 ks mobilních toalet TOI),
b) 5.243,40 Kč – na úhradu výdajů spojených
s činností kroužku mladých hasičů v roce 2018
(tzn. výdaje na kulturní programy – vstupné a
dopravné, na nákup pracovních stejnokrojů PS
II, částí vycházkového hasičského oděvu,
kancelářských potřeb, učebních pomůcek a

pohonných hmot, na cestovné a pořízení
překážek – např. lávka, kladina, bariéry).
vydalo:
 Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
vzalo na vědomí:
 rozpočtové opatření č. 7/2018,
 mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30. 9.
2018 za tyto subjekty: Obec Dvorce, Základní škola
a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál,
příspěvková organizace, TURISTCENTRUM Dvorce,
příspěvková organizace,
 výroční zprávu o činnosti „Základní školy a
mateřské školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové
organizace“ za školní rok 2017/2018,
 žádost o poskytnutí příspěvku na ekologickou
přestavbu kotle Viadrus U 26 provedenou
v rodinném domě na adrese Lípová 88, 793 68
Dvorce, a odložilo projednání této žádosti na další
zasedání Zastupitelstva obce Dvorce z důvodu
upřesnění podmínek poskytnutí případného
finančního daru nebo případné dotace a
vypracování návrhu příslušné smlouvy,
 žádost spolku MOTO KLUB DVORCE z.s. o
poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019, a odložilo
projednání této žádosti na další zasedání
Zastupitelstva obce Dvorce,
 finanční plán střediska obecních vodovodů,
kanalizací a čistírny odpadních vod na rok 2019,
 schválený rozpočet svazku obcí BRUNTÁLSKO na
rok 2019.
nevyhovělo:
 žádosti pobočného spolku SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Dvorce o poskytnutí dotace
ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce
2019 na úhradu výdajů spojených s oslavami 145.
výročí založení sboru,
 žádosti pobočného spolku SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Dvorce o poskytnutí dotace
ve výši 6.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce
2019 na úhradu provozních nákladů na činnost
spolku v roce 2019,
 žádosti pana Z. K. o poskytnutí dotace ve výši
24.000,- Kč z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 na
pořádání retro hudební zábavy pro obyvatele
Dvorců.
neakceptovalo:
 písemnou nabídku spoluvlastníků pozemku parcela
číslo 1/2 (trvalý travní porost) o celkové výměře
2
5572 m v k. ú. Dvorce u Bruntálu ze dne 7. 9. 2018
k odkoupení tohoto pozemku do vlastnictví obce.
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svěřilo:


místostarostovi obce Dvorce zabezpečování úkolů
v samostatné působnosti obce v těchto oblastech:

PODĚKOVÁNÍ

- životní prostředí: na úseku myslivosti, rybářství,
lesního hospodářství a ochrany přírody a krajiny,
- hospodaření a správa majetku: zabezpečování
výběrových řízení a veřejných zakázek a výkon
funkce předsedy dílčích inventarizačních komisí
při provádění inventarizace majetku obce.
Místostarosta obce Dvorce plně zodpovídá za
plnění svěřených úkolů ve shora uvedených
oblastech, a to i bez ohledu na přítomnost starosty
a nezávisle na něm.
(Výpis všech usnesení přijatých na 2. 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).

TJ SPARTAK Dvorce informuje:
Po celý rok existuje pro všechny občany, tedy i nečleny TJ,
možnost pronájmu tělocvičny Na Aleji 297, Dvorce za
účelem sálových sportovních aktivit, jako jsou např.
basketbal, volejbal, florbal, badminton, nohejbal, futsal,
soft tenis apod. Cena pro nečleny činí 150,- Kč/hod pro
jednorázovou návštěvu, popř. 500 Kč na celý den. Pokud by
se jednalo o opakované pravidelné návštěvy je možné se
stát krátkodobě členem TJ a uhradit si členský příspěvek na
časový interval, kdy bude tělocvična takto využívána, např.
po dobu zimního období. Cena členského příspěvku činí 100
Kč na měsíc. Pro členy i ty „krátkodobé“ je pak využití všech
našich sportovišť zdarma. To ovšem platí pouze mimo
dlouhodobě plánované rezervace našich sportovních oddílů
(zejména nohejbal, volejbal a fotbal). Rezervace tělocvičny
je možné provést telefonicky u předsedy TJ na tel. čísle
739 614 864.
Předseda TJ zve všechny milovníky sálového fotbalu (tzv.
futsalu), a to i ty méně talentované , na pravidelné
„fotbálky“, které se budou konat po dobu zimních měsíců
od 4. 1. 2019 do 31. 3. 2019 každý pátek v tělocvičně
Dvorce od 18:00 hod. Tak nehnijte doma a přijďte si zahrát
a užít si radost z aktivního pohybu.
Dále chci informovat občany o možnosti pronájmu oddílové
klubovny „Haxna“ ve fotbalovém areálu TJ Spartak Dvorce
za účelem konání kulturních akcí, či menších oslav. Cena
pronájmu činí 500,- Kč na den (noc). Součástí ceny není
zajištění paliva do kamen.
Ing. Bronislav Böhm, předseda TJ SPARTAK
***

Jako každý rok, tak i letos přišli nejen žáci ZŠ Dvorce, ale
také děti ze ZUŠ s operními sólisty paní Jitřenkou Hein,
panem Krpcem a panem Šoos zahrát a zazpívat
v předvánočním čase nemocným lidem na OOP Dvorce.
Zazpívali nejen známé vánoční koledy a líbivé písničky, ale
také na přání nemocných. Věříme, že to byly velmi pěkné
okamžiky jak pro pacienty, tak i pro děti.
Velké poděkování patří vystupujícím dětem, paní učitelce
Hlavicové a vedení ZŠ, paní učitelce Dvorské ze ZUŠ, že pro
nás tato vystoupení připravují. Již nyní se těšíme na další
setkání.
Za OOP Dvorce Bc. Ivanová Zuzana

Okénko ze života hasičů
Vážení čtenáři spoluobčané. Tento článek, o naši činnosti
by měl být trochu delší, protože se od jara událo u nás ve
sboru hodně událostí a akcí. Protože ale Občasník
(ne)vycházel, jak by měl, ale jen tehdy, kdy se to hodilo
panu starostovi. (Zrovna v roce oslav 100 výročí vzniku ČR a
hlavně v roce důležitých voleb do místních zastupitelstev –
náhoda?). Články, které jsem měl připravené, již ztratily na
aktuálnosti.
Ještě naposledy chci touto cestou pozvat všechny členy i
důchodce SDH Dvorce na Výroční Valnou hromadu SDH,
00
která se bude konat v sobotu 22. 12. 2018 v 9 hod. ve
zbrojnici. Žádám členy, aby si přinesli peníze na členské
příspěvky pro rok 2019 a hlavně dobrou náladu.
Jménem výboru SDH přeji pevné zdraví, osobní a rodinnou
pohodu nejen k narozeninám, ale také do dalších
činorodých let našim členům, kteří je v prosinci slaví.
P.S. Pokud vyjde Občasník v lednu, napíšu ještě jeden
článek o našem SDH.
Za výbor SDH Dvorce Bc. Josef Gajdoš
6

Nemocným pomohou nové zdravotnické pomůcky
Nadace Olgy Havlové přispěla na nový rehabilitační
přístroj

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
V lednu 2019 vyrazí do ulic Tři Králové, aby podpořili
Tříkrálovou sbírku pro Charitu ČR. Tři Krále můžete potkat
v rozmezí od 1. ledna do 14. ledna 2019. V bruntálském a
rýmařovském regionu Tříkrálovou sbírku organizuje třetím
rokem Charita sv. Martina – pobočka Charity ČR. Do sbírky
v našem regionu se každým rokem zapojí až 200
dobrovolných koledníků a vedoucích skupinek, kteří jsou
ochotni i v mrazivých podmínkách trpělivě navštěvovat
domácnosti a prosit za potřebné.
Charita sv. Martina hledá i nové koledníky – děti i dospělé.
Koledování probíhá především o víkendech. Chceš být
Kašpar, Melichar nebo Baltazar? Tak neváhej a kontaktuj
Charitu sv. Martina tel. 734 264 333. Skupinku tvoří
zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné
krále (mudrce z Východu), kteří se podle tradice přišli
poklonit novorozenému Ježíškovi do Betléma. Ke králům
hledáme také doprovod starší 15 let. Kostýmy jsou žádoucí.
Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům v našem městě a regionu –
nákup zdravotnických pomůcek, zkvalitnění zavedené
pečovatelské a ošetřovatelské služby. Terénní služby pečují
o seniory a dlouhodobě nemocné a umožňují jim zůstat i
přes často špatný zdravotní stav co nejdéle ve svých
domácnostech.
Celkem se na území Charity sv. Martina (Bruntálsko a
Rýmařovsko) v lednu 2018 podařilo vybrat 405 225 Kč.
65 % z této celkové částky, tedy zhruba 263 000 Kč,
pomohlo přímo Charitě sv. Martina, především na nákup
zdravotnických pomůcek. V roce 2018 Charita sv. Martina
pořídila 8 elektrických polohovacích postelí, 1x vanový
zvedák, 1x elektrický zvedák pacienta, 3x mechanický
invalidní vozík, 2x chodítko, 2x WC nástavec, 1x toaletní
křeslo, 1x jídelní stolek, 1x vanička na mytí hlavy. Charita sv.
Martina investovala do zkvalitnění již zavedených terénních
služeb - pečovatelské a ošetřovatelské služby. Dále 15 %
výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit, 10 %
výnosu sbírky se věnuje na humanitární pomoc do zahraničí
(letos především na Ukrajinu), 5 % výnosu sbírky připadá na
podporu projektů Charity Česká republika a 5 % výnosu
sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.

Senioři i po mozkové příhodě si mohou v Charitní půjčovně
zdravotnických a kompenzačních pomůcek zapůjčit
rehabilitační přístroj Rotren Solo. „Přístroj pomáhá
pacientům k procvičování pasivních dolních končetin silou
paží cvičícího. Přístroj je vhodný také na posílení levé/pravé
poloviny těla po mozkových příhodách. Zdravá polovina těla
tak může snadno a bez námahy procvičit tu druhou,“
vysvětlila Eva Macková, ředitelka Charity svatého Martina,
která půjčovnu provozuje.
Nákup rehabilitačního přístroje je podpořen z programu
Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.
Charita svatého Martina má za sebou více než 2 roky
činnosti. Lidem na Bruntálsku a Rýmařovsku poskytuje
vedle půjčovny ještě dvě další sociální a zdravotní služby.
Terénní pečovatelskou službu, která má v péči téměř 40
seniorů či dlouhodobě nemocných, a také terénní zdravotní
službu. „Zdravotní sestra jezdí za nemocnými, kterým to
předepíše lékař, přímo domů. Díky tomu se mohou pacienti
léčit v prostředí, kde se cítí nejlépe a jsou obklopeni svými
blízkými,“ popsala fungování služby Eva Macková.

Tříkrálovou sbírku bude v obci Dvorce opět
organizovat naše základní škola. Koledníci Vás
navštíví ve čtvrtek 10. ledna 2019 v době od
14.30 do 17.00 hodin.
DĚKUJEME ZA VAŠI ŠTĚDROST
***

Vánoční a novoroční přání…

I v roce 2019 plánujeme použít výnos Tříkrálové sbírky na
nákup dalších zdravotnických pomůcek. Ať můžeme
zdravotnickou pomůcku nabídnout co nejrychleji
potřebným lidem. Chceme rozšířit zdravotnickou péči
v domácnostech.
ZAČNĚTE S NÁMI ROK DOBRÝM SKUTKEM! Děkujeme.
***
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