Zápis z jednání Rady městyse Častolovice
Číslo jednací

RM-60-2017

Termín jednání

9. ledna 2017

Začátek jednání
Ing. Zdeněk Praus
Bc. Miloš Tichý

15:00
Starosta městyse
Místostarosta městyse

Mgr. Alena Zvěřinová

Radní městyse

MVDr. Václav Hodný

Radní městyse

Přítomni

Omluveni

Antonín Podzimek – Místostarosta městyse

Hosté

-

1. Program Rady městyse
1. Program jednání
2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-59-2015 ze dne 19. prosince 2016
3. Stav finančních prostředků na účtech městyse
4. Stanovisko k napojení sjezdu na místní komunikaci
5. Směrnice č. 1/2017 pro poskytování cestovních náhrad
6. Fakturace za revizi a zaškolení obsluhy v plynové kotelně ZŠ a MŠ
7. Inventarizace stavu zásob ke dni 31. 12. 2016
8. Stanovisko k přeložce vedení VO připravované opravy mostu přes řeku Bělou
9. Žádost o změnu územního plánu
10. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2016_175993
11. Dohoda o spolupráci a společném postupu při realizaci obnovy a rozšíření sběrné sítě
12. Žádost o využití pozemku parc. číslo 7/2
13. Žádost o úpravu územního plánu pro k.ú. Častolovice
14. Rezignace na člena Zastupitelstva městyse Častolovice k 31. 12. 2016
15. Odpověď Královéhradeckého inspektorátu ČŠI
16. Žádost o finanční příspěvek na rok 2017 pro Farní charitu Rychnov nad Kněžnou
17. Zápis č. KSP-13-2016 z jednání Komise spolkové
18. Plán prací, investičních akcí, oprav a záměrů pro rok 2017
19. Nabídka Městyse Častolovice majitelům na odkoupení pozemků v k. ú. Častolovice
20. Oznámení o výběrovém řízení na ředitele ZŠ a MŠ v roce 2018
21. Směrnice č. 2/2017 o pokladní službě a ceninách
22. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou Václav Daněk
23. Diskuze
24. Usnesení
Příloha
Hlasování
Usnesení

Pro

Program jednání
Proti

Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

RM schvaluje program jednání RM-60-2016.
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Zdržel se
-

2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-59-2015 ze dne 19. 12. 2016
Rada městyse (RM) provedla kontrolu usnesení a úkolů:
Trvají úkoly:
Bod č. 4 RM-28-2015 (úprava Zřizovací listiny ZŠ a MŠ – návrh zpracován, viz bod č.12, RM-46-2016)
Bod č. 13 RM-44-2016 (návrh smlouvy o pečovatelských službách – viz bod 4, RM-52-2016 a viz bod č.22, RM59-2016, trvá, je třeba dořešit!)
Bod č. 13 RM-54-2016 (výpověď nájemních smluv na pronájem pozemku, trvá – Z: Praus)
Bod č. 20 RM-54-2016 (právní posouzení nájemních smluv na bytové prostory, trvá – Z: Mgr. Šrom, Tichý)
Bod č. 7 RM-56-2016 (úprava hranic pozemků v ulici Severní před řadovými domy, trvá – Z: Tichý)
Bod č. 26 RM-56-2016 (článek řed. ZŠ a MŠ v časopise Rodina a škola, omluva, trvá – Z: Praus)
Bod č. 5 RM-58-2016 (dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou Václav Daněk, viz bod č. 22 RM-60-2016)
Bod č. 4 RM-59-2016 (dopis zastupitelek tykající se porušování zákona předat právnímu zástupci – Z: Praus)
Bod č. 8 RM-59-2016 (nový rozbor vody od Aqua Servis na výstupu z plynové kotelny – Z: Praus)
Bod č. 15 RM-59-2016 (bezúplatný převod pozemků ze SPÚ, trvá – Z: Tichý)
Bod č. 23 RM-59-2016 (připravit nabídku na řešení vzduchotechniky v sále U Lva, trvá – Z: Tichý)
Příloha
Hlasování

Usnesení

Zápis č. j. RM-59-2016
Proti

Pro

Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

Zdržel se
-

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-59-2016.

3. Stav finančních prostředků na účtech městyse
RM byla seznámena s informací o stavech finančních prostředků na účtech městyse.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Stav finančních prostředků na účtech ke dni 19. 12. 2016
Pro
Proti
Zdržel se
Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

-

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 9. 1. 2017: Česká
spořitelna a.s. 12.207.164,45 Kč, Česká národní banka 5.111.960,98 Kč, Komerční banka a.s.
412.957,28 Kč a ČSOB a.s 1.174.040,27 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 9. 1. 2017 u České spořitelny a.s.:
7.322.323,50 Kč.

4. Stanovisko k napojení sjezdu na místní komunikaci
RM projednala žádost manželů Jánešových o souhlas s napojením sjezdu na místní komunikaci z pozemku parc.
číslo 508/54 v ulici Sokolské.
Příloha
Hlasování

Pro

Žádost, situace, stanovisko SK
Proti

Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

Usnesení
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Zdržel se
-

RM schválila souhlasné stanovisko Komise stavební pro manžele Jánešovi s napojením
sjezdu na místní komunikaci z parcely číslo 508/54 v ulici Sokolské.
RM vyjádřila na základě stanoviska Ing. Arch. Bittnera výhrady k umístění stavby na
pozemek parc. číslo 508/54 a jako vlastník sousedního pozemku prozatím nedává souhlas.

5. Směrnice č. 1/2017 pro poskytování cestovních náhrad
RM byla seznámena s návrhem Směrnice č. 1/2017 pro poskytování cestovních náhrad.
Příloha
Hlasování
Usnesení

Návrh směrnice
Proti

Pro
Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila Směrnici č. 1/2017 pro poskytování cestovních náhrad.

6. Fakturace za revizi a zaškolení obsluhy v plynové kotelně ZŠ a MŠ
RM jednala o záležitosti fakturace za revizi a zaškolení obsluhy v plynové kotelně ZŠ a MŠ v souvislosti se
zřizovací listinou ZŠ a MŠ, kdo zodpovídá za úhradu těchto služeb, zda zřizovatel nebo příspěvková organizace.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

-

RM schválila přefakturovat práce od firmy Miroslav Liška z Hradce Králové za servis hořáků,
provozní revizi a zaškolení v plynové kotelně ZŠ a MŠ dle platné Zřizovací listiny (čl. 5, bod 8)
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Častolovice.

7. Inventarizace stavu zásob ke dni 31. 12. 2016
RM byla seznámena s provedenou inventarizací zásob ke dni 31. 12. 2016, která se týkala těchto zásob: kniha
Častolovice, DVD DSO Orlice + cyklotrasy, výroční turistické známky Častolovice a pohlednice Častolovice.
Příloha
Hlasování
Usnesení

Pro

Inventarizační zpráva
Proti

Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila inventarizaci stavu zásob ke dni 31. 12. 2016.

8. Stanovisko k přeložce vedení VO připravované opravy mostu přes řeku Bělou
RM se zabývala záležitostí přeložky vedení veřejného osvětlení připravované opravy mostu přes řeku Bělou, kde
bylo dle informaci místostarosty Podzimka opomenuto v PD přeložení i vedení místního rozhlasu.
Příloha
Hlasování

Pro

Proti
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Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

Usnesení

-

-

RM schválila stanovisko městyse vypracované místostarostou Podzimkem k projektové
dokumentaci přeložky vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu v připravované akci
opravy mostu přes řeku Bělou na silnici I/11.

9. Žádost o změnu územního plánu
RM projednala žádost pana Petra Prasličky, Dvůr Polná 321, Častolovice, o změnu územního plánu v k.ú.
Častolovice pro parcelu číslo 3277 z důvodu možné výstavby menších hospodářských staveb.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

-

RM vzala na vědomí žádost pana Petra Prasličky o změnu územního plánu a pověřila starostu
projednat možnou změnu ÚP v dotčené lokalitě na stavebním úřadu v Kostelci nad Orlicí.

10. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2016_175993
RM byla seznámena s návrhem licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2016_175993.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Návrh licenční smlouvy č. VP_2016_175993
Pro
Proti
Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2016_175993
s OSA – ochranným svazem autorským.

11. Dohoda o spolupráci a společném postupu při realizaci obnovy a rozšíření sběrné sítě
RM se zabývala návrhem společnosti EKO-KOM na dohodu o spolupráci a společném postupu při realizace
obnovy a rozšíření sběrné sítě na sběr tříděného odpadu.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Návrh dohody
Proti

Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila Dohodu o spolupráci a společném postupu při realizaci obnovy a rozšíření sběrné
sítě č. OS201620100008 uzavřenou mezi EKO-KOM, a.s. a Městysem Častolovice a pověřila
starostu podpisem dohody.

12. Žádost o využití pozemku parc. číslo 7/2
RM projednala žádost podepsanou šesti vlastníky bytového domu č.p. 368 v ulici Komenského v Častolovicích o
využití pozemku parc. čís. 7/2 za jejich domem pro vybudování garáží, parkoviště a venkovního posezení.
Příloha

Žádost
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Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

-

RM vzala na vědomí žádost podepsanou šesti vlastníky bytového domu č.p. 368 v ulici
Komenského v Častolovicích o využití pozemku parc. čís. 7/2 za jejich domem pro vybudování
garáží, parkoviště a venkovního posezení.
RM pověřila místostarostu Bc. Tichého, aby s architektem městyse projednal návrh
komplexního řešení této lokality.

13. Žádost o úpravu územního plánu pro k. ú. Častolovice
RM jednala o žádosti paní Franzisky Diany Sternbergové o úpravu územního plánu pro k. ú. Častolovice ve smyslu
změn využití a označení v ÚPD městyse Častolovice, týkající se tří lokalit – u rybníka směrem na Paseky, v areálu
bývalého letního kina a parkoviště za bránou zámeckého parku.
Příloha
Hlasování

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

-

RM vzala na vědomí žádost paní Franzisky Diany Sternbergové o změnu územního plánu.
Usnesení

RM doporučuje požadované změny využití a označení zahrnout do plánovaných změn ÚPD a
pověřila starostu projednat tyto změny na stavebním úřadu v Kostelci nad Orlicí.

14. Rezignace na člena Zastupitelstva městyse Častolovice k 31. 12. 2016
RM byla starostou seznámena s písemnou rezignací pana Miloslava Sršně na člena Zastupitelstva městyse
Častolovice k 31. 12. 2016.
Příloha
Hlasování

Dopis - rezignace
Proti

Pro
Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí písemnou rezignaci pana Miloslava Sršně na člena Zastupitelstva městyse
Častolovice k 31. 12. 2016.
Usnesení

RM v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí pověřuje starostu
podle § 45, odst. 5 tohoto zákona vydat s platností od 1. 1. 2017 osvědčení na uvolněné místo
člena Zastupitelstva městyse Častolovice pro paní Šárku Fajglovou.

15. Odpověď Královéhradeckého inspektorátu ČŠI
RM byla seznámena s odpovědí od ředitelky Královéhradeckého inspektorátu České školní inspekce na podnět
starosty z 15. 12. 2016 ve věci sporů o postupu zřizovatele k příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská
škola Častolovice a dále posuzování oprávněnosti jmenování členů školské rady.
Příloha
Hlasování

Pro

Dopis č.j. ČŠIH-1083/16-H
Proti
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Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

-

RM vzala na vědomí odpověď od ředitelky Královéhradeckého inspektorátu České školní
inspekce č.j. ČŠIH-1083/16-H na podnět zaslaný starostou dne 15. 12. 2016.
Na základě rozhodnutí rady Městyse Častolovice RM – 56 - 2016 bod č. 29 RM schválila
neplatnost doplňovacích voleb do Školské rady ZŠ a MŠ Častolovice.
Usnesení

RM Častolovice pověřuje ředitelku školy vypsat nové platné volby do Školské rady ZŠ a MŠ
dle volebního řádu ŠR ZŠ a MŠ Častolovice nejpozději do 60 dnů.
RM pověřuje ředitelku školu znovu přepracovat 1. verzi výroční zprávy dle připomínek ze
schůze ŠR 13. 10. 2016 a předložit zřizovateli do 31. 1. 2017.

16. Žádost o finanční příspěvek na rok 2017 pro Farní charitu Rychnov nad Kněžnou
RM jednala o žádosti Farní charity Rychnov nad Kněžnou o finanční příspěvek pro rok 2017 na jednoho
častolovického občana.
Příloha
Hlasování

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

-

RM vzala na vědomí žádost Farní charity Rychnov nad Kněžnou o finanční příspěvek pro rok
2017 na jednoho častolovického občana.
Usnesení
RM schválila finanční dar 3.000 Kč pro Farní charitu Rychnov nad Kněžnou jako příspěvek na
služby pro jednoho častolovického občana.

17. Zápis č. KSP-13-2016 z jednání Komise spolkové
RM projednala zápis č. KSP-13-2016 z jednání Komise spolkové.
Příloha
Hlasování
Usnesení

Pro

KSP-13-2016
Proti

Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí zápis č. KSP-13-2016 z jednání Komise spolkové.

18. Plán prací, investičních akcí, oprav a záměrů pro rok 2017
RM byla seznámena místostarostou Bc. Tichým s návrhem plánu prací, investičních akcí, oprav a záměrů pro rok
2017.
Příloha
Hlasování

Návrh
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

-
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Usnesení

RM vzala na vědomí plán prací, investičních akcí, oprav a záměrů pro rok 2017.

19. Nabídka Městyse Častolovice majitelům na odkoupení pozemků v k. ú. Častolovice
RM byla seznámena místostarostou Bc. Tichým o skutečnosti, že dochází k odkupu některých i velmi
strategických pozemků od soukromých vlastníků – fyzických osob, zejména z extravilánu městyse.
Příloha
Hlasování

Pro

Zápis č. KPO-06-2016
Proti

Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí, že dochází k odkupu některých i velmi strategických pozemků od
soukromých vlastníků – fyzických osob, zejména z extravilánu městyse.
Usnesení

RM schválila, aby prostřednictvím webových stránek, facebooku městyse, místního rozhlasu
a vhodných jiných mediálních prostředků byla rozšířena k občanům Častolovic i mimo
častolovické informace, že Městys Častolovice má, v případě rozhodnutí vlastníka pozemku
k prodeji, vážný zájem o odkoupení pozemků v k. ú. Častolovice.

20. Oznámení o výběrovém řízení na ředitele ZŠ a MŠ v roce 2018
RM jednala o záležitosti výběrového řízení na ředitele ZŠ a MŠ.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

-

RM jako zřizovatel příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Častolovice oznamuje, že v souladu
s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména
zákona č. 82/2015 Sb., bude v roce 2018 vypsáno výběrové řízení na ředitele Základní školy a
mateřské školy Častolovice.

21. Směrnice č. 2/2017 o pokladní službě a ceninách
RM byla seznámena s návrhem Směrnice č. 2/2017 o pokladní službě a ceninách.
Příloha
Hlasování
Usnesení

Pro

Návrh směrnice
Proti

Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila Směrnici č. 2/2017 o pokladní službě a ceninách.

22. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou Václav Daněk
RM byla seznámena s návrhem rozšířením dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou Václav Daněk na stavební práce
o výrobu a instalaci bezpečnostního zábradlí.
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Příloha

-

Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

-

RM schválila dodatek č. 1 (č. 9112016) smlouvy o dílo s firmou Václav Daněk na stavební práce
„Lokalita Školská“ – komunikace pro pěší.

23. Diskuze
Informace

Člen RM / host

24. Usnesení
Číslo usnesení

Usnesení z Rady městyse RM-60-2016

1

RM schvaluje program jednání RM-60-2016.

2

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-59-2016.
Česká spořitelna a.s. 12.207.164,45 Kč, Česká národní banka 5.111.960,98 Kč, Komerční
banka a.s. 412.957,28 Kč a ČSOB a.s 1.174.040,27 Kč.

3
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 9. 1. 2017 u České spořitelny a.s.:
7.322.323,50 Kč.

RM schválila souhlasné stanovisko Komise stavební pro manžele Jánešovi s napojením
sjezdu na místní komunikaci z parcely číslo 508/54 v ulici Sokolské.
4
RM vyjádřila na základě stanoviska Ing. Arch. Bittnera výhrady k umístění stavby na
pozemek parc. číslo 508/54 a jako vlastník sousedního pozemku prozatím nedává souhlas.

5

RM schválila Směrnici č. 1/2017 pro poskytování cestovních náhrad.

6

RM schválila přefakturovat práce od firmy Miroslav Liška z Hradce Králové za servis hořáků,
provozní revizi a zaškolení v plynové kotelně ZŠ a MŠ dle platné Zřizovací listiny (čl. 5, bod
8) příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Častolovice.

7
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RM schválila inventarizaci stavu zásob ke dni 31. 12. 2016.

8

RM schválila stanovisko městyse vypracované místostarostou Podzimkem k projektové
dokumentaci přeložky vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu v připravované akci
opravy mostu přes řeku Bělou na silnici I/11.

9

RM vzala na vědomí žádost pana Petra Prasličky o změnu územního plánu a pověřila
starostu projednat možnou změnu ÚP v dotčené lokalitě na stavebním úřadu v Kostelci nad
Orlicí.

10

RM schválila licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2016_175993
s OSA – ochranným svazem autorským.

11

RM schválila Dohodu o spolupráci a společném postupu při realizaci obnovy a rozšíření
sběrné sítě č. OS201620100008 uzavřenou mezi EKO-KOM, a.s. a Městysem Častolovice a
pověřila starostu podpisem dohody.
RM vzala na vědomí žádost podepsanou šesti vlastníky bytového domu č.p. 368 v ulici
Komenského v Častolovicích o využití pozemku parc. čís. 7/2 za jejich domem pro
vybudování garáží, parkoviště a venkovního posezení.

12
RM pověřila místostarostu Bc. Tichého, aby s architektem městyse projednal návrh
komplexního řešení této lokality.
RM vzala na vědomí žádost paní Franzisky Diany Sternbergové o změnu územního plánu.
13

RM doporučuje požadované změny využití a označení zahrnout do plánovaných změn ÚPD
a pověřila starostu projednat tyto změny na stavebním úřadu v Kostelci nad Orlicí.

RM vzala na vědomí písemnou rezignaci pana Miloslava Sršně na člena Zastupitelstva
městyse Častolovice k 31. 12. 2016.
14

RM v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí pověřuje
starostu podle § 45, odst. 5 tohoto zákona vydat s platností od 1. 1. 2017 osvědčení na
uvolněné místo člena Zastupitelstva městyse Častolovice pro paní Šárku Fajglovou.

RM vzala na vědomí odpověď od ředitelky Královéhradeckého inspektorátu České školní
inspekce č.j. ČŠIH-1083/16-H na podnět zaslaný starostou dne 15. 12. 2016.
15

Na základě rozhodnutí rady Městyse Častolovice RM – 56 - 2016 bod č. 29 RM schválila
neplatnost doplňovacích voleb do Školské rady ZŠ a MŠ Častolovice.
RM Častolovice pověřuje ředitelku školy vypsat nové platné volby do Školské rady ZŠ a
MŠ dle volebního řádu ŠR ZŠ a MŠ Častolovice nejpozději do 60 dnů.
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RM pověřuje ředitelku školu znovu přepracovat 1. verzi výroční zprávy dle připomínek ze
schůze ŠR 13. 10. 2016 a předložit zřizovateli do 31. 1. 2017.

RM vzala na vědomí žádost Farní charity Rychnov nad Kněžnou o finanční příspěvek pro rok
2017 na jednoho častolovického občana.
16
RM schválila finanční dar 3.000 Kč pro Farní charitu Rychnov nad Kněžnou jako příspěvek
na služby pro jednoho častolovického občana.

17

RM vzala na vědomí zápis č. KSP-13-2016 z jednání Komise spolkové.

18

RM vzala na vědomí plán prací, investičních akcí, oprav a záměrů pro rok 2017.

RM vzala na vědomí, že dochází k odkupu některých i velmi strategických pozemků od
soukromých vlastníků – fyzických osob, zejména z extravilánu městyse.
19

RM schválila, aby prostřednictvím webových stránek, facebooku městyse, místního
rozhlasu a vhodných jiných mediálních prostředků byla rozšířena k občanům Častolovic i
mimo častolovické informace, že Městys Častolovice má, v případě rozhodnutí vlastníka
pozemku k prodeji, vážný zájem o odkoupení pozemků v k. ú. Častolovice.

20

RM jako zřizovatel příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Častolovice oznamuje, že v souladu
s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zákona č. 82/2015 Sb., bude v roce 2018 vypsáno výběrové řízení na ředitele
Základní školy a mateřské školy Častolovice.

21

RM schválila Směrnici č. 2/2017 o pokladní službě a ceninách.

22

RM schválila dodatek č. 1 (č. 9112016) smlouvy o dílo s firmou Václav Daněk na stavební
práce „Lokalita Školská“ – komunikace pro pěší.

V Častolovicích 12. 1. 2017
………………………………………
Ing. Zdeněk Praus
Starosta městyse

………………………………………
Bc. Miloš Tichý
Místostarosta městyse

………………………………………
Mgr. Alena Zvěřinová
Radní městyse
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