
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 07 
Zastupitelstva města 

ze dne 25.06.2001 

 

Přítomní členové ZM:   Ing. Zima, Ing. Tóth, Ing. Šašek, Ing.Dostálek, Ing. Strnad, pí 
Ettelová, p.Juránek, p.Škarka, p.Macko, p. Pecháček,  p.Zezulka, 
Ing. Rýc 

Omluven: p. Strnad, , MUDr. Dragoun, MUDr.Bartáková, na část p. Macko 
Za MěÚ:                       Ing. Toman, pí Kubíčková, p. Čuma, pí Nosková 
Hosté:                           Ing. arch. Vaníčková 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání z rady města 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Majetkové operace 
      3.2 Hospodářský audit za rok 2000 
        3.3 Regulativy územního plánu města v lokalitě Nové Domovy 
      3.4 Revitalizace sídliště panelových domů 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou pí Ettelová a Ing. Rýc. 
Zasedání zahájil ing.Zima. Vzhledem k obsáhlému bodu 3.3 navrhl Ing. Zima tento 
posunout na konec hlavního jednání. 

Hlasování: 
10:1:0 
 
02. Zprávy z jednání městské rady 

Se zprávami z jednání rady města  seznámil ing. Toman. 
 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

 
3.1 Majetkové operace 

Bod uvedla pí Kubíčková. 
 
3.1.1 Prodej části pozemku p.p.č. 689/8 (nově označena jako p.p.č. 689/9) v k.ú. Dolní Hedeč 

O koupi pozemku požádal pan Šlesingr z důvodu umístění ČOV  a drenážních rýn na 
pozemku. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Návrh kupní ceny 60.000,-- Kč + 
náklady spojené s převodem. 
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Usnesení ZM/2001/07/109 
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 689/9 v k.ú. Dolní Hedeč panu Františku  
Šlesingrovi, Králíky 358 za kupní cenu ve výši 60.000,-- Kč+náklady spojené 
s převodem. 
Hlasování: 
11:0:0 

 
3.1.2  Prodej pozemku p.p.č. 528/7 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku (původně část p.p.č. 528/1) požádal pan Ladislav Kyllar, Králíky 82 za 
účelem rozšíření zahrady a následného oplocení. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 
Návrh kupní ceny 3.840,-- Kč+náklady spojené s převodem (žadatel je SHR). 

 
ZM/2001/07/110: 
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 528/7 v k.ú. Králíky manželům Ladislavu a Zdeňce 
Kyllarovým, Králíky 82 za kupní cenu ve výši 3.840,-- Kč+náklady spojené s převodem. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.3 Prodej pozemků p.p.č. 270/2 a p.p.č. 272/2 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemků požádal pan Jindřich Valenta za účelem uskutečnění svého investičního 
záměru. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Návrh kupní ceny 176.250,-- 
Kč+náklady spojené s převodem. 

 
ZM/2001/07/111:  
ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 270/2 a p.p.č. 272/2 v k.ú. Králíky manželům 
Valentovým, Choceň 780 za kupní cenu ve výši 176.250,-- Kč+náklady spojené 
s převodem.  
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.4 Prodej části pozemku p.p.č. 1841/1 v k.ú. Králíky 

O koupi části pozemku požádal pan Mareček za účelem ucelení pozemku a následného 
oplocení. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Návrh kupní ceny 70,-- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem.  

 
ZM/2001/07/112:  
ZM schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1841/1 v k.ú. Králíky panu Richardu 
Marečkovi, Králíky 810 za kupní cenu ve výši 70,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.5 Prodej pozemku p.p.č. 62/14 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku požádal pan Karel Šípek, Králíky 442 za účelem rozšíření zahrady. 
Žadatel si požádal i o pozemek p.p.č. 62/8 v k.ú. Králíky, ale pozemek je veden jako tok 
přírodní a nelze jej převést na LV 10001 město Králíky. Zůstává nadále ve vlastnictví 
státu. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Návrh kupní ceny 2.940,-- Kč+náklady 
spojené s převodem. 
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ZM/2001/07/113:  
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 62/14 v k.ú. Králíky manželům Karlu a Zitě 
Šípkovým, Králíky 442 za kupní cenu ve výši 2.940,-- Kč + náklady spojené s převodem. 
Hlasování: 
11:1:0 
 
3.1.6 Prodej pozemku p.p.č. 1584/4 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku požádal ředitel SOUo pan Ing. Kalousek. Jedná se o pozemek v areálu 
učiliště. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Návrh kupní ceny ve výši znaleckého 
posudku. 

 
ZM/2001/07/114:  
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1584/4 v k.ú. Králíky Střednímu odbornému 
učilišti opravárenskému, Králíky 427 za kupní cenu ve výši znaleckého posudku + 
náklady spojené s převodem. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.7 Záměr prodeje nemovitosti čp. 91 včetně pozemků v k.ú. Dolní Hedeč 

Jedná se o bývalou školu včetně pozemků st.p.č. 83 a p.p.č. 424, 466/4 a 426/2 vše v k.ú. 
Dolní Hedeč. Nemovitost má 1 b.j., která je obsazena nájemníkem. MO navrhuje nabízet 
nemovitosti k prodeji za nabídkovou kupní cenu 646.000,-- Kč. 

Z diskuze: 
p. Juránek – kdo to chce koupit? 
pí Kubíčková – zatím nikdo. 
p. Juránek – co se bude dít s bytovou jednotkou? 
pí Kubíčková – kupec bude kupovat i s nájemníkem. 
 
ZM/2001/07/115:  
ZM schvaluje záměr prodeje nemovitostí čp. 91 na st.p.č. 83, st.p.č. 83, p.p.č. 424, p.p.č. 
426/2 a p.p.č. 466/4 vše v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.8 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1078/1 v k.ú. Králíky 

Jedná se o zahradu u bývalé pošty, která byla vedená na LV Pozemkového fondu ČR. 
Šetřením se ale zjistilo, že se jedná o historický majetek města. O koupi požádali vlastníci 
nemovitosti čp. 482. 

 
ZM/2001/07/116:  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1078/1 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.9 Bezúplatný převod pozemků - KD Střelnice 

Jedná se o zastavěný pozemek pod budovou KD st.p.č. 351/3 a pozemek v těsné blízkosti 
p.p.č. 392/5 v k.ú. Králíky tvoří část přilehlé komunikace a veřejné zeleně. Město Králíky 
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si požádalo o bezúplatný převod z důvodu majetkoprávního dořešení. Pozemky byly 
vedeny v KN na Střelecký spolek Králíky (německý spolek založený před 2 světovou 
válkou). V současné době jsou již pozemky vedeny na LV Okresního úřadu Ústí nad 
Orlicí. 

 
ZM/2001/07/117: ZM schvaluje přijetí daru pozemku st.p.č. 351/3 a p.p.č. 392/5 v k.ú. 
Králíky od ČR-Okresního úřadu Ústí nad Orlicí. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.10 Nákup pozemků p.p.č. 1295/8 a st.p.č. 1080 v k.ú. Králíky 

Jedná se o pozemky ve Hřbitovní ulici v Králíkách, pozemky užívá ČZS Králíky jako 
zahrádky. Jedná se o majetkoprávní vypořádání. Navíc dle územní dokumentace je v této 
lokalitě plánovaná zástavba rodinnými domky. Záměr nákupu byl schválen a zveřejněn. 
Kupní cena dle znaleckého posudku. 

Z diskuze: 
Ing. Rýc – bude se na těchto pozemcích něco dělat? 
Ing. Zima – v těchto místech se dělat nic nebude, mění se pouze vlastníci. Bude to města.  
 
ZM/2001/07/118:  
ZM schvaluje nákup pozemků st.p.č. 1080 a p.p.č. 1295/8 v k.ú. Králíky od SOU 
opravárenského, Králíky 427 za kupní cenu ve výši znaleckého posudku. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.11 Postoupení pohledávky 

Město Králíky má ve vlastnictví pozemek p.p.č. 538/6 v k.ú. Prostřední Lipka, o který 
projevila zájem společnost s r.o. Vydrus zastoupená panem Novákem. Společnost Vydrus, 
s.r.o., má pohledávku u PF ČR na bezúplatný převod pozemku (restituční nárok). Záměr 
prodeje pozemku p.p.č. 538/6 v k.ú. Prostřední Lipka za postoupení výše uvedené 
pohledávky byl schválen a zveřejněn. Finanční vyjádření pohledávky je 38.151,05 Kč. 

 
ZM/2001/07/119:  
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 538/6 v k.ú. Prostřední Lipka společnosti s r.o. 
Vydrus, Králíky 384 za kupní cenu ve výši hodnoty pohledávky společnosti s r.o. Vydrus 
na bezúplatný převod pozemku ve vlastnictví státu, t.j. ve výši 38.151,05 Kč. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
ZM/2001/07/120:  
ZM schvaluje postoupení pohledávky od společnosti s r.o. Vydrus, Králíky 384 
v hodnotě 38.151,05 Kč na bezúplatný převod pozemku ve vlastnictví státu. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.2. Hospodářský audit za rok 2000 

V měsíci květnu bylo na městském úřadu provedeno přezkoumání hospodaření města 
Králíky za rok 2000. Toto přezkoumání bylo zaměřeno na účetnictví a účetní výkazy, 
rozpočtové hospodaření, vztahy ke zřízeným organizacím, hospodářskou činnost, veřejné 
zakázky, hospodaření s majetkem a na vnitřní kontrolu. Ověřovatelé nezjistili nedostatky, 
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které by bránili schválit účetní závěrku města Králíky za rok 2000, proto je jejich závěr: 
bez výhrad. 

 
 
ZM/2001/07/121:  
ZM projednalo a schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření města Králíky za rok 
2000. 
Hlasování: 
12:0:0  

Město Králíky dostalo do rozpočtu finanční prostředky z několika zdrojů, které jsou 
účelově vázány. Jsou tyto příjmy:   

1. Obdrželi jsme státní dotaci na úrok hypotečního úvěru, který jsme si vzali na dostavbu 
bytovky č.p. 660. Výše dotace činí 144.100,- Kč.  

2. Je třeba rozpočtovým opatřením schválit dar od Autoklubu Králíky ve výši 90.000,- Kč 
určené na informační systém ve městě.   

3. Schválit dar od Sdružení Orlice ve výši 10.000,- Kč určený na informační tabuli KPO 
na Velkém náměstí.   

 
ZM/2001/07/122 
ZM schvaluje rozpočtové opatření číslo 5 na zvýšení příjmů a výdajů o 244.100,- Kč.   
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.3. Revitalizace sídliště panelových domů 

Bod uvedl Ing. Zima. 

Jedna z možností jak dostat peníze do města je, jak jsme si řekli při sestavování rozpočtu, 
ucházet se o státní dotace. V současnosti se takováto šance naskytla, kdy je vyhlášen 
startovací státní program na revitalizaci sídlišť panelových domů. Nejedná se o opravy 
domů, ale o regeneraci území v okolí domů. Tj. opravy komunikací, chodníků, osvětlení, 
kanalizací, vybudování parkových úprav, oddechových ploch, místa pro děti apod. Pokud 
bude náš projekt úspěšný, mohli bychom dostat na jeho realizaci 70% státních prostředků. 
30% prostředků by bylo našich. Do konce června musíme rozhodnout zda chceme tento 
projekt realizovat, nebo ne. Projekt lze rozčlenit na 5 fází, které mohou být realizovány 
samostatně a během několika let. Na jednotlivé fáze se budou prostředky z našeho 
rozpočtu přidělovat postupně. Celkové náklady na kompletní regeneraci sídliště jsou okolo 
18 mil. Kč. Jedna třetina této částky obsahuje také opravy a zateplení panelových domů, na 
které však peníze z tohoto projektu nedostaneme. Dostat můžeme pouze na novou kotelnu 
v jedné z bytovek, kde se mění způsob vytápění. Dvě třetiny, tj. zhruba 12 mil. Kč bude 
potřeba na celkovou regeneraci sídliště, bez panelových domů.   
 První fáze tohoto projektu by byla rekonstrukce vozovky v celé délce, včetně oprav 
kanalizace, osvětlení a inženýrských sítí pod vozovkou a stála by přes 4 mil. Kč. Z našeho 
rozpočtu bychom pak museli dát 30%, tj. asi 1,3 mil. Kč. K tomu je však potřeba 
samozřejmě rozhodnutí ZM. Schválení musí být jak na projekt, tak na to, že jsme 
připraveni  30% prostředků na tento projekt dát z našeho rozpočtu  ještě v letošním roce.         

Z diskuze: 
pí Ettelová – měli bychom tuto nabídku určitě přijmout. Pokud se peníze na naši spoluúčast 
v rozpočtu nedajdou, měli bychom si vzít půjčku. 
Ing. Dostálek – jak by se dal tento projekt financovat?  
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Ing. Zima – vzhledem k tomu, že se úvěrové zatížení našeho města podstatně snížilo, 
dostáváme se do situace, kdy  můžeme o další úvěr na investiční akci požádat. 
p. Juránek – předcházela tomuto projektu veřejná diskuze a proč je nutné to schválit do 
konce června? 
Ing. Zima – veřejná diskuze nebyla. Dokumentaci zpracovala odborná projekční kancelář, 
která se zabývá urbanistickými studiemi. Byla vypracována ve velmi krátké době a to proto, 
že se žádosti musí podat do konce měsíce. Ve veřejné diskuzi bychom mohli seznámit občany 
s tím, co se bude v tomto sídlišti stavět.  
Ing. Rýc – jsem pro projekt. Co se však udělá se sušáky na prádlo ? 
Ing. Zima – projekt se sušáky nepočítá, protože toto místo vhodné není. Budeme muset 
požádat stávající prádelnu, aby vyřešila sušení prádla jiným způsobem.  
Ing. Tóth – je potřeba si uvědomit, že pokud bychom projekt nepřijali, čeká nás v blízké  
budoucnosti  rekonstrukce celé vozovky, včetně chodníků, kanalizace a osvětlení. Pak už 
bychom vše platili z našeho rozpočtu. 
Ing. Dostálek – je tento projekt časově omezen, do kdy musí být hotov? 
Ing. Zima – dokumentace se připravuje jako celek. Podmínkou je, že se v termínu vždy musí 
ukončit započatá fáze. Umožňuje se tím to, že pokud nebudeme mít peníze, nemusíme začít 
dělat další fázi. 
pí Pecháčková – náš podíl formou úvěru je až jako krajní řešení. Pokud se bude náš rozpočet 
vyvíjet dobře, může se stát, že se úvěr  nebude muset brát.  
 
ZM/2001/07/123 
ZM schvaluje projekt regenerace panelového sídliště V Bytovkách Králíky 
vypracovanou firmou DIK Jeseník s.r.o.   
Hlasování: 
11:1:0 
 
ZM/2001/07/124 
ZM města uvolní z rozpočtu města v roce 2001 finanční prostředky  ve výši 30% 
z celkových rozpočtových nákladů stavby 1. etapy regenerace panelového sídliště 
V Bytovkách Králíky.   
Hlasování: 
11:1:0 
 
3.4. Regulativy územního plánu města v lokalitě Nové Domovy 

       Bod uvedla Ing. arch. Vaníčková. 

Měli byste dnes rozhodnout o jedné zásadní otázce. Zdali pro prezentaci města Králíky 
z hlediska historického a architektonického vzhledu stačí mít pouze historické centrum anebo 
jestli chcete mít lokality a budovy, které budou historicky cenné za několik let. Těmto 
objektům se říká objekty památkově hodnotné. Jsou to objekty jedinečné a charakteristické 
pro dané místo. Přitom Králíky patří mezi významné rekreační oblasti a místo v rámci kraje 
s výrazným turistickým ruchem. I při cestách po cizině jsou daleko zajímavější města 
s osobitou architekturou než ta, která jsou bez výrazné architektonické tváře. Králíky mají 
možnost si zachovat několik budov s původním architektonickým vzhledem a k těmto patří ne 
jedna, ale hned soubor budov v lokalitě Nové Domovy. Byly postaveny známým německým 
architektem v roce 1943 označované jako sociální bydlení. V současnosti je podáno několik 
žádostí vlastníků bytů, kteří by chtěli provést stavební úpravy. Tyto by však zásadním 
způsobem měnily architektonický vzhled domů a zároveň by se staly určitými regulativy pro 
ostatní vlastníky, kteří by se museli v budoucnu přizpůsobit. Proto bylo záměrem vypracovat 
takové regulativy, které by ochránily architektonickou hodnotu domů a byly by platné pro 
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všechny vlastníky dnes i v budoucnosti. Proto by se dnes mělo rozhodnout zda budou Králíky 
chránit nejen památkově chráněné objekty, ale i objekty památkově hodnotné. Rozhodnutí je 
o to odpovědnější, že tento proces je nevratný. Jakmile se budou moci dělat stavební úpravy 
bez regulativů, již nikdy se nestanou domy architektonicky hodnotnými a zajímavými.            

Z diskuze: 
p. Juránek – pokud by se regulativy přijaly, znamenalo by to v budoucnu přejít na jiný 
materiál krytiny střech, vyměnit plastová okna za dřevěná apod., což je finančně velmi 
nákladné. Nájemníci, kteří si byty nedávno kupovali s tímto nepočítali. Jsem proti 
regulativům i s tím rizikem, že nám to potomci za 50 let vyčtou, ale s dodržováním 
stavebního zákona. 
Ing. arch. Vaníčková – znamená pro vás moderní bydlení výměna oken dřevěných za 
plastová? Nesouhlasím s tím, že v těchto relativně starých domech není umožněno moderní 
bydlení. Pokud si nájemníci kupovali byt, tak proto, že se jim líbil jak byt, tak prostředí.  
pí Coufalová – bydlíme v těchto bytech již přes 50 let a na těchto domech se nic nezměnilo. 
Proto také zůstaly krásné a tolik se nám tam líbí. Dotýká se nás, jestli by se měly dělat velké 
změny. Jako třeba před lety, kdy se dala plechová krytina na střechy, která se na tyto domy 
vůbec nehodí. 
Mgr. Krabec – kde se určuje, co je to objekt památkově hodnotný? Při koupi jsme netušili, 
že se náš dům nachází v oblasti, kde by se mohly chránit historické hodnoty. Mohou být i na 
kraji města historické zóny? Na našich domech je sice jen několik architektonických narušení 
vzhledu, ale jsou velmi zásadní. Např. střechy, jiné umístění oken na vedlejším domě, členění 
oken. Přitom hlavní problém nastal, když jsme zažádali o výměnu oken a chtěli jsme použít 
okna plastová jak z důvodu finančního, tak praktického.    
Ing. arch. Vaníčková – objekty památkově hodnotné jsou definovány v zákoně č. 20 z roku 
1987 o státní památkové péči. O tom zda mohou být na kraji města historické zóny je zásadní 
otázka pro dnešní zastupitelstvo a je na jeho rozhodnutí, zda si bude objekty památkově 
hodnotné chránit i mimo centrum. 
pí Ettelová – kdyby v sedmdesátých letech existovaly regulativy, nemohla by se krytina na 
střechách vyměnit za plechy, které vadí samotným nájemníkům. 
p. Macko – přijetí regulativů ještě neznamená, že se letos musí vyměnit střecha, okna, fasády, 
atd. Je třeba si ale říct, zda jsou možné z navržených regulativů nějaké ústupky. 
p. Petr – není nejmenší důvod tyto domy jakkoli chránit nebo zavádět regulativy. Bydlí zde 
mnoho důchodců, kteří na opravy nemají peníze, přitom jsou opravy nutné.  
pí Nosková – vzniká pocit, že tuto diskuzi vyvolala až žádost o výměnu oken. Přitom 
v loňském roce vzešel z rady úkol se touto lokalitou zabývat z hlediska černých staveb a 
celkovým vzhledem tohoto území. V souvislosti s hledáním náhradního řešení pro vlastníky 
kůlen a garáží jsme se se sl. Vaníčkovou mluvili i na téma architektonického vzhledu domů a 
jeho zachování.     
Ing. arch. Vaníčková – pokud se ZM rozhodne zachovat lokalitu památkově hodnotných 
objektů, musí se přijmout všechny navržené regulativy, včetně dodržení přírodních materiálů 
oken, tj. dřeva. Z těchto regulativů slevit nelze, protože by celá lokalita z architektonického 
hlediska ztrácela na významu.  
Ing. Zima – zazněla tady myšlenka, že si nájemníci udělají úpravy tak, aby se jim tam líbilo. 
Tím ovšem vytvářejí vlastní  regulativy pro všechny ostatní, kteří se jim potom  musí 
přizpůsobit.    
 
ZM dále hlasovalo o dvou návrzích, které by měly být podkladem pro usnesení. 
 
1. ZM schvaluje regulativy v lokalitě Nové Domovy. 

       Hlasování: 7 poslanců bylo pro 
 2.   ZM neschvaluje regulativy v lokalitě Nové Domovy.  
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       Hlasování: 5 poslanců bylo pro 
     
Žádný návrh nebyl přijat. 
 
 
 
 
04. Vstupy poslanců 
Ing. Toman – tak jako na minulém zasedání ZM jsme přijali zřizovací listiny některých 
organizací, je třeba dnes přijmout usnesení o zřizovacích listinách škol.  
 
ZM/2001/07/125 
ZM schvaluje zřizovací listinu Základní školy ul. Moravská.  
Hlasování: 
12:0:0 
 
ZM/2001/07/126 
ZM schvaluje zřizovací listinu Základní školy ul. 5.května.  
Hlasování: 
12:0:0 

p. Juránek – jsou zasílány pozdě pozvánky na zasedání ZM. 
Ing. Rýc – TS neodvážejí posekanou trávu. 
p. Škarka – poděkování panu Novákovi a firmě Vydrus za poskytnutí auta mládeži z Horní 
Lipky, která zorganizovala sběr železného šrotu. 
- stále chybí směrovky směrem na Horní Lipku u silnice na Červený Potok 
- tím, že se zavedl školní autobus v 7.30,  jezdí s ním mnoho lidí a do autobusu se 

nemohou dostat maminky s kočárky.  
Ing. Tóth – po dohodě s ČSAD jsme zrušili autobus v 6.30 hod, protože po zavedení 
školního autobusu v 7.30 hod byl velmi málo využívaný. Tento autobus je pak plný a 
maminky s kočárky se nemohou dostat do Králík. Problém však není v množství lidí, ale 
v tom, že na této lince jezdí malý autobus. Budeme jednat s dopravcem o zavedení velkého 
autobusu a zlepšení tohoto stavu. 

 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ZM.  
  
zapsal L.Tóth  

 
ověření zápisu: 
 
Ing. Rýc                 ……………………………  
 
 
 
pí Ettelová        ……………………………. 

 
 
 
 

Ing. Anton  Z I M A       Ing. Ladislav  T Ó T H 
 starosta               místostarosta   
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