
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 06 
Městského zastupitelstva 

ze dne 15. 6. 1998  
 
 
Přítomní členové MZ:   ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, ing. Tóth, PhMr. Novák, ing. 

Šašek, Mgr. Berková,  p. Hanák, p. Langr, p. Krabec,  ing. Barták, p. 
Ryba 

Omluven:    p. Beran, p. Strnad, ing. Danielová 
Hosté:      pí Krpelánová, p. Kacálek, p. Juránek, ing.  P. Strnad 
Za MěÚ:    ing. Toman, pí Kubíčková 

 
 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání MR 
03. Hlavní jednání 
     3.1 Majetkové operace 
     3.2  Odstoupení od kupní smlouvy na hotel Městský dvůr 
     3.3 Schválení finančního příspěvku 
     3.4 Stanovení počtu členů Městského zastupitelstva pro volební období 1998 - 2002 
     3.5 Podmínky výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na opravy                         
           domů po povodních 
04. Vstupy poslanců 

 
 

01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
Ověření provedou ing. Barták a PhMr. Novák. 

 
S předloženým programem zasedání souhlasili všichni přítomní. 

 
02. Zprávy z jednání Městské rady 

                Se zprávami z Městské rady seznámil přítomné ing, Toman. 
 

03. HLAVNÍ  JEDNÁNÍ 
 

3.1 Majetkové operace 
Tento bod programu uvedla paní Věra Kubíčková, která byla od 1.6.1998 jmenována 
vedoucí majetkového odboru.  

 
 
 
 
3.1.1 Prodej promítacího zařízení letního kina 
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O situaci v letním kině informoval ing. P. Strnad, ředitel Klubu na Střelnici. 
Mimo jiné  uvedl, že v posledních letech zaznamenávají všechna letní kina 
odliv diváků. zájem je téměř nulový . Podle jeho názoru by  bylo  vhodnější 
promítací zařízení odprodat, dokud má ještě nějakou hodnotu. 

 
Z diskuze: 
pí Procházková - uvedla, že podle seznamu jednotlivých součástí promítacího zařízení, který 
ing.Strnad předložil, byla jeho pořizovací cena  116 880,- Kč. 
ing. Toman - za jakou cenu se navrhuje zařízení prodat? 
ing. Strnad -v případě, že se najde zájemce o kompletní zařízení,  za  50 000,- Kč. 
Pravděpodobnější ale je, že se zařízení rozprodá po jednotlivých součástech. Připomněl, že 
zařízení nabízel  do pronájmu TJ Jiskra Králíky, ale ta o něj zájem neměla. Jiného zájemce 
neoslovil, protože získání licence na  promítání filmů  není jednoduchá záležitost. 

 
Usnesení MZ č. 50/98 
MZ souhlasí s prodejem promítacího zařízení dosud používaného v letním kině Králíky, 
které provozoval Klub na Střelnici. 
Hlasování: 
9:3:0 

 
3.1.2 Prodej nemovitosti čp. 189 v k. ú. Dolní Boříkovice  
Na základě usnesení MZ č. 34/98 (tj. schválení záměru prodeje domu čp. 189 v k. ú. 
Dolní Boříkovice tomu zájemci, který bude objekt používat k trvalému bydlení a který 
zároveň nabídne nejvyšší částku ) provedla MR dne 1.6. 1998  (98/17/01) výběr 
zájemce a rozhodla, že kupní smlouva bude uzavřena s panem Miroslavem Šťukou, 
Podlesí 141, kupní cena 500.200,- Kč + náklady spojené s převodem nemovitosti.  

 
Z diskuze: 
ing. Zima - v jakém rozmezí se pohybovala částka nabídnutá panem Šťukou ? 
ing. Toman - pan Šťuka nabídl částku v rozmezí od 500.200,-  do 550.200,- Kč. 
ing. Zima - je zřejmé, že rozmezí bylo stanoveno kvůli převýšení případné konkurenční 
nabídky. Jelikož tato částka byla výrazně vyšší než ostatní nabízené, platí pro uzavření 
smlouvy spodní hranice této nabídky. 
PhMr. Novák - je možné nějakým způsobem přinutit zájemce k tomu, aby objekt skutečně 
používal k trvalému bydlení? 
ing. Zima  - přinutit ho nemůžeme, ale pan Šťuka tuto skutečnost v žádosti  potvrzuje. 
pí Kubíčková - do minulého měsíce bydlel pan Šťuka na Severomoravské chatě, v současné 
době bydlí u dcery v hotelu Křížová hora v Červené Vodě a chtěl by se, co  nejdříve 
přestěhovat.  

 
Usnesení MZ č. 51/98 
MZ schvaluje prodej domu čp. 189 se st. p. č. 222 a p. p. č. 1085/3 v k. ú. Dolní 
Boříkovice panu Miroslavu Šťukovi, bytem Podlesí 141. 
Hlasování: 
12:0:0 
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3.1.3 Prodej p. p. č. 1043/20 v k. ú. Králíky 
O koupi pozemku p. p. č. 1043/20 v k. ú. Králíky o výměře 111 m2 požádal 
Mgr. Jaromír Novák, bytem Králíky, Vl. Vančury 732. Jedná se o zahradu ve 
Sportovní ulici, kterou  žadatel užívá. 

 
 

Usnesení MZ č. 52/98 
MZ schvaluje prodej pozemku p. p. č. 1043/20 v k. ú. Králíky panu Mgr. Jaromíru 
Novákovi, bytem Vl. Vančury 732, Králíky. 
Hlasování: 
11:1:0 

 
3.1.4  Záměr prodeje nemovitosti čp. 303 v k. ú. Králíky 

O koupi domu čp. 303 se st. p. č. 332 na Malém náměstí požádal pan Zdeněk 
Pohl, Valdštejnova 331, Králíky. Na základě výběrového řízení se stal pan Pohl 
nájemcem nebytového prostoru - bývalého bufetu. 

          Odbor VTSM souhlasí s prodejem bez připomínek. 
 
Z diskuze: 
ing. Tóth - pan Pohl je jediným zájemcem o tento dům? 
pí Kubíčková - zatím ano, protože záměr prodeje nebyl ještě zveřejněn. 
pí Ettelová - doporučila záměr zveřejnit, aby budova získala co nejdříve nového majitele, 
který se o ni bude starat. Pronájem by se panu Pohlovi zřejmě nevyplatil, protože do budovy 
bude nutno investovat, a to je lepší vždy do vlastního majetku než do majetku pronajatého. 
ing. Toman - navrhl uspořádat výběrové řízení a  záměr prodeje zveřejnit v co nejširším 
měřítku. 
ing. Barták - bude-li se jednat o výběrové řízení, měly by se přesně vymezit jeho podmínky. 
ing. Zima - další podmínky výběrového řízení mohou být určeny až podle nabídek po 
zveřejnění záměru prodeje. 
PhMr. Novák - nebude trvat zveřejnění záměru prodeje v tisku příliš dlouhou dobu? Všichni 
zájemci by měli mít dostatečnou dobu na zvážení a promyšlení případného zájmu. 
ing. Zima - výběrové řízení může mít nabídkovou dobu dlouhou například i šest týdnů. Nyní 
musíme rozhodnout, zda zmíněnou budovu s pozemkem prodáme a  za jakých podmínek. 
ing. Tóth - vhodné bude, aby se o záměru prodeje dozvědělo co nejvíce lidí a podle jejich 
nabídek se pak určily podmínky výběrového řízení. 
ing. Zima - přiklání se k možnosti zveřejnit nabídku prodeje bez podmínek. 
PhMr. Novák - MZ by mělo záměr prodeje schválit s tím, že v budově jsou i nebytové 
prostory. 
p. Krabec - pokud záměr prodeje vyvěsíme pouze na úředních deskách, málokdo si ho 
všimne. Navrhl uvést alespoň přibližný  odhad ceny. 
ing. Šašek - vzhledem k tomu, že se zatím jedná pouze o záměr prodeje, je unáhlené 
kalkulovat s cenou. 
ing. Zima - doporučil zveřejnit záměr prodeje. Na příštím jednání MZ bude navržen způsob 
prodeje. V budově je jeden obsazený byt a  nebytové prostory, proto musíme zvážit, zda 
budovu prodáme prázdnou, nebo s obsazeným bytem. 
pí Kubíčková - zmíněný byt má velikost 4+1, je I. kategorie. 
p. Ryba - můžeme vyzvat zájemce, aby v žádosti uvedli i svůj podnikatelský záměr. 
ing. Barták - není nutné  nabídnout budovu obyvatelům tamějšího bytu? 
ing. Zima - není  to nutné. 
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pí Kubíčková - bude se budova se zastavěnou parcelou prodávat i s okolními pozemky? 
ing. Zima - doporučil tyto pozemky spíše pronajmout. 

  
Usnesení MZ č. 53/98 
MZ schvaluje záměr prodeje domu čp. 303 na Malém náměstí se st. p. č. 332 v k. ú. 
Králíky. MZ ukládá MR zveřejnit záměr prodeje v širším měřítku a dále zpracovat 
návrh způsobu prodeje. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
3.1.5 Prodej p. p. č. 458 v k. ú. Červený Potok 
O koupi pozemku p. p. č. 458 v k. ú. Červený Potok o výměře 255 m2 požádal pan 
Roman Adam, bytem Jana Zajíce 12, Šumperk. Jedná se o zbytkový pozemek, okolní 
pozemky jsou již ve vlastnictví fyzické osoby. 

         Odbor VTSM souhlasí s prodejem bez připomínek.  
 

Usnesení MZ č. 54/98 
MZ schvaluje prodej pozemku p. p. č. 458 v k. ú. Červený Potok panu Romanu 
Adamovi, bytem Jana Zajíce 12, Šumperk. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
3.1.6 Prodej st. p. č. 1182 v k. ú. Králíky 
O koupi pozemku st. p. č. 1182 v k. ú. Králíky o výměře 24 m2 požádala Místní 
organizace Českého rybářského svazu Králíky, zastoupená jednatelem panem Ivo 
Kylarem. Jedná se o pozemek pod garáží v ulici Karla Čapka. Garáž je ve vlastnictví 
Místní organizace. 
Odbor VTSM souhlasí s prodejem bez připomínek. 

 
Usnesení MZ č. 55/98 
MZ schvaluje prodej pozemku st. p. č. 1182 v k. ú. Králíky Místní organizaci Českého 
rybářského svazu Králíky, zastoupené  jednatelem panem Ivo Kylarem. 
Hlasování : 
12:0:0 

 
3.1.7 Prodej jednotlivých bytů domu čp. 454 podle zákona č. 72/1994 Sb. 
Jedná se o bytový dům čp. 454 se st. p. č. 653, ve kterém jsou 4 bytové jednotky 1+1, 
3 byty  III. kategorie a jeden byt  II. kategorie. Jenání komise proběhlo dne 14. 5. 
1998. O koupi bytů dle zákona projevili zájem všichni stávající nájemníci. 

 
Z diskuze: 
p. Langr - prodává se tento dům i se zahradou? 
ing. Zima - dům se prodává pouze se zastavěným pozemkem. 
ing. Šašek - kdyby se prodávala i zahrada, muselo by dojít k jejímu přesnému rozparcelování. 
ing. Zima - zahradu majitelům bytů umožníme používat. Prodávat ji nebudeme, protože by 
musel být vyhotoven geometrický plán a zabezpečeno oplocení zahrady. 
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Usnesení MZ č. 56/98 
MZ schvaluje prodej jednotlivých bytů podle zákona č. 72/1994 Sb. v domě čp.  454, ul. 
Husova, Králíky. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
 

3.1.8 Prodej jednotlivých bytů domu čp. 455   podle zákona č. 72/1994 Sb. 
Jedná se o bytový dům čp. 455 se st. p. č. 654, ve kterém jsou 4 bytové jednotky 1+1, 
3 byty II. kategorie, jeden byt III. kategorie. Jednání komise proběhlo dne 14. 5. 1998. 
O koupi bytů podle zákona projevili zájem všichni stávající nájemníci. 

 
Usnesení MZ č. 57/98 
MZ schvaluje prodej jednotlivých bytů podle zákona č. 72/ 1994 Sb. v domě čp. 455, ul. 
Husova, Králíky.  
Hlasování: 
12:0:0 

 
3.1.9 Prodej jednotlivých bytů domu čp. 592 podle zákona č. 72/1994 Sb. 

Jedná se o dům čp. 592 se st. p. č. 760, ve kterém jsou 4 bytové jednotky 2+1 II. 
kategorie. Jednání komise proběhlo 14. 5. 1998. O koupi bytů podle zákona 
projevili zájem všichni stávající nájemníci. 

 
Usnesení MZ č. 58/98 
MZ schvaluje prodej jednotlivých bytů podle zákona č. 72/1994 Sb. v domě čp. 592, ul. 
Nové Domovy, Králíky. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
3.1.10 Schválení plné moci 

 
Usnesení MZ č. 59/98 
MZ schvaluje, aby starosta zplnomocnil p. Jana Čumu, Sportovní 742, Králíky, 
vedoucího odboru VTSM Městského úřadu Králíky k veškerým úkonům spojeným s 
přidělením finančního příspěvku z Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón v roce 1998 pro Město Králíky (správní 
rozhodnutí, uzavření smlouvy o přidělení finančních prostředků mezi Městem Králíky a 
Okresním úřadem v Ústí nad Orlicí) podle § 17, zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
Ing. Zima  informoval o tom, že Město jako akcionář je pozváno  na valnou hromadu a.s. 
VAK Jablonné nad Orlicí,  která se koná 30. 6. 1998.VAK byl již písemně informován o 
usnesení , které jsme přijali na minulém MZ, tj. že nebudeme zvyšovat  vklad 
vodohospodářského  majetku Města do VAKu a.s. 
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3.2 Odstoupení od kupní smlouvy na hotel Městský dvůr 
 

S dalším vývojem této kauzy seznámila  pí Kubíčková. Majetkový odbor zahájil ve 
spolupráci s JUDr. Mackem jednání o odstoupení od kupní smlouvy o prodeji 
hotelu Městský dvůr  STRA-MARK s.r.o. Zlín. Zároveň byly učiněny kroky k 
podání určovací žaloby u Okresního soudu Ústí nad Orlicí a byl podán návrh na 
předběžné opatření. 

 
Z diskuze: 
ing. Toman - pokud bude tento návrh schválen, může majetkový odbor hledat nového kupce 
tohoto objektu. 
ing. Zima - dokud nebude odstoupení od smlouvy od jejího počátku jasně určeno soudem, 
není možné hledat nového majitele. 
ing. Toman - celý proces vyřizování této záležitosti může trvat delší dobu. Pokud by 
majetkový odbor našel v průběhu vyřizování nového zájemce, celý proces by se tím zkrátil. 

 
Usnesení MZ č. 60/98 
MZ schvaluje odstoupení od kupní smlouvy o prodeji hotelu  Městský dvůr firmě 
STRA-MARK, s. r. o., Zlín - Malenovice  a zároveň  schvaluje podání určovací žaloby u 
Okresního soudu Ústí nad Orlicí a podání návrhu na předběžné opatření. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
3.3 Schválení finančního příspěvku 
Ing. Zima uvedl, že o příspěvek požádal student Pedagogické fakulty Hradec Králové 
Marek Štěpán z Králík, který se zúčastní  expedice Monoxylon.   Městská rada 
navrhuje  částku 5 000,- Kč, protože se jedná o významnou akci a dosah propagace 
našeho regionu bude velký. Její schválení je v kompetenci Městského zastupitelstva. 
Poskytnutí příspěvku je podmíněno tím, že po návratu seznámí  M. Štěpán s průběhem  
expedice občany Králík např. uspořádáním besedy, reportáží  do Králicka, výstavou 
fotodokumentace apod. 

 
Z diskuze: 
pí Procházková - o této akci již informovala např. pondělní Mladá fronta Dnes. Účastníky 
expedice jsou pedagogové i studenti  Pedagogické fakulty z  Hradce Králové. Třicet  
nadšenců se chce plavit po Středozemním moři v plavidle vyrobeném z mohutného dubu. 
Cílem je dokázat, že se tímto způsobem mohli plavit lidé po moři již před osmi tisíci lety. Je 
nutné, aby Městský úřad zajistil dostatek materiálů pro prezentaci našeho města  v zahraničí. 
p. Krabec - Marek Štěpán studoval na zdejším gymnáziu, patřil ke spolehlivým studentům. 

 
Usnesení MZ č. 61/98 
MZ podporuje iniciativu expedice Monoxylon a schvaluje příspěvek na její uskutečnění 
ve výši 5 000,- Kč. 
Hlasování: 
12:0:0 
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3.4 Stanovení počtu členů MZ pro volební období 1998 - 2002 
Ing. Zima uvedl, že pro  komunální volby, které se budou konat v listopadu 1998, 
musíme rozhodnout, jaký počet členů bude mít   Městské zastupitelstvo. K 
současnému počtu členů, tj. 15, jsme dospěli podrobným rozborem v roce 1991 i 1994. 
Je pravděpodobné, že patnáctičlenné zastupitelstvo  bude efektivně pracovat, má nárok 
na vytvoření pětičlenné Městské rady . Zahrnuje i dostatečný počet náhradníků, proto 
je málo pravděpodobné,  že by se dostalo pod usnášeníschopný počet členů. Pro další 
období proto navrhl zachovat počet členů Městského zastupitelstva na  15. 
pí Procházková - připomněla, že podle zákona o obcích musí být toto rozhodnutí 
zveřejněno do 2 dnů po jeho schválení 

 
Usnesení MZ č. 62/98 
MZ určuje počet členů Městského zastupitelstva pro volební období 1998 - 2002 na 15 
členů. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
3.5 Podmínky výběrového řízení na poskytnutí půjček z  Fondu rozvoje bydlení 

na opravy domů po povodních 
Paní Procházková  uvedla, že v loňském roce mělo o tuto půjčku zájem pouze 
Město na opravu budovy  v Boříkovicích. V současné době projevily o tuto půjčku 
zájem další soukromé osoby, proto je nutné zorganizovat nové výběrové řízení pro 
rok 1998. 

 
Podmínky výběrového řízení: 
1. Zájemci o poskytnutí půjčky z účelového fondu musí podat písemnou žádost na tiskopise, 

který je k dispozici na Městském úřadu, odboru VTSM. Žádost se všemi přílohami, které 
jsou uvedeny na tiskopise žádosti, musí být odevzdána na Městský úřad nejpozději do 8. 7. 
1998. 

2. Výběrová komise vyhodnotí v době od 9. 7. 1998 do 17. 7. 1998 předložené žádosti z 
hlediska formální správnosti a navrhne Městskému zastupitelstvu závěr výběrového řízení. 
Po schválení Městským zastupitelstvem 20. 7. 1998 budou vybraní žadatelé vyzváni k 
uzavření smlouvy o půjčce, a to nejpozději do 4. 8. 1998. 

3. Poskytování půjček z účelového fondu může být omezeno nebo kráceno v případě, že by 
byl větší počet žadatelů než možnosti účelového fondu. 

 
Z diskuse: 
p. Krabec - stihnou všichni případní zájemci včas zareagovat na tuto informaci? 
pí Procházková - ano, byli již předběžně informováni. 

 
Usnesení MZ č. 63/98 
MZ schvaluje na  základě vyhlášky č. 13 Městského zastupitelstva Králíky o vytvoření a 
použití účelového fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na 
opravu bytového fondu pro rok 1998 určeného pro obce postižené záplavami  podmínky 
výběrového řízení pro poskytování půjček z účelového fondu pro rok 1998 s tím, že 
organizaci a průběh výběrového řízení zajistí jmenovaná výběrová komise. 
Hlasování: 
12:0:0 
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Ing . Zima vyzval  přítomné občany, aby vznesli své dotazy a připomínky. 
 
 

pí Krpelánová - tlumočila otázku paní Vavrušové, proč ještě neobdržela volební lístky. 
ing. Toman - slíbil jejich okamžité dodání.  
pí Krpelánová - nedostali jsme materiál na zarovnání pozemku po výkopu Telecomu, proto 
jsme použili vlastní materiál a nyní bychom byli rádi, kdyby nám byl vrácen.  
ing. Zima - oprávněnost vašeho požadavku ověří pan Holly z VTSM. 
pí Krpelánová - je nutné, aby naše pětičlenná rodina  platila poplatek za svoz odpadu ve výši 
1250,- Kč/ rok, jestliže popelnici nemáme, protože máme minimum odpadu, který  odkládáme 
do zelených nádob s tříděným odpadem? 
ing. Zima - jiný odpad nemáte? 
pí Krpelánová - vše ostatní pálíme. 
pí Procházková - existuje ještě možnost podepsat čestné prohlášení, že vyprodukovaný 
odpad zlikvidujete v souladu se zákonem sami a jednou za půl roku se prokážete ing. Orlitovi 
dokladem o řádném zlikvidování odpadu. V tomto případě ale nesmíte používat zelené 
nádoby pro tříděný odpad. Všechny připomínky, které se vyskytly k součanému systému 
placení svozu odpadu, se evidují a na jejich základě bude na podzim projednána novela 
vyhlášky o odpadech. Pro letošní rok jsou však již pravidla stanovena. 
ing. Zima - v tomto roce musíme trvat již na určených podmínkách, tzn. že buď zaplatíte 
poplatek, nebo podepíšete čestné prohlášení. 
p. Kacálek - kritizoval, že zadní cesta vedoucí po Dolní Lipce je ve stále horším stavu, už na 
to upozorňovali vloni.  
ing. Zima - omluvil se , že tuto věc zapomněl s Agrostavem projednat, ihned na to upozorní 
p.Čumu, který ho bude  informovat, jak jednání s Agrostavem v této záležitosti dopadlo. 
ing. Toman - upozornil, že v rozpočtu města nejsou finanční prostředky na údržbu 
komunikace, musela by být opravena na úkor něčeho jiného. 
p. Juránek - na rozbití této cesty se podílel  Agrostav při výstavbě celního přechodu . 
Nehodlají se na opravě podílet? 
ing. Zima - informoval zástupce vesnické rady z Dolní Lipky , že  Konzum snížil cenu 
finského domku asi na 200 000,- až 250 000,-  Kč a připravujeme vše pro to, aby se 
rekonstrukce realizovala ještě letos. 

  
 

04. Vstupy poslanců 
 

Mgr. Berková - informovala o  květnovém setkání  s důchodci, které v Klubu na Střelnici 
organizovala sociální komise.Účast byla pěkná a atmosféra příjemná. Poděkovala všem 
organizátorům, kteří se na této akci podíleli. Protože zbyla ještě určitá finanční částka, plánuje 
se na podzim další setkání s důchodci. 
ing. Zima - rád by se příštího setkání s důchodci zúčastnil. 
pí Procházková - požádala p. Hanáka, předsedu komise životního prostředí, aby jeho komise 
pomáhala působit zejména na podnikatele, kteří neoprávněně využívají kontejnery na 
separovaný odpad ve městě, které jsou určeny výhradně pro soukromé osoby. Podnikatel musí 
tříděný odpad odvážet na recyklační dvůr do Technických služeb nebo do sběren druhotných 
surovin.  
pí Procházková - seznámila s tím, že příští zasedání Městského zastupitelstva se uskuteční  
20. 7. 1998 v 17.30 hodin mimořádně v malém sále na Střelnici. V 19.00 hodin se dostaví 
němečtí přátelé z Villmaru, kteří budou na návštěvě v našem městě od 17.7. do 22.7.1998. 
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Uskuteční se beseda, na kterou budou pozváni i občané a zástupci spolků, organizací, škol aj. 
aby se mohly navázat česko - německé kontakty. 
ing. Zima -  popřál všem přítomným, aby v nastávajícím čase voleb proběhlo vše v klidné 
atmosféře. Zdůraznil, že  byť jsme lidé různých názorů, důležitý je respekt člověka k člověku. 

 
Zapsala  Mgr. Michaela Vacková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ověření zápisu: 
 
 p. Pavel Barták .................................................... 
 
 PhMr. Jar. Novák ................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton Zima       Ivana Procházková 
   starosta            zástupce starosty 

 


