Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis ze zápisu č. 15/17
z XV. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo
ve čtvrtek 2. března 2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem
na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.) Zahájení
- zasedání zahájil a řídil starosta města Jiří Otřel. Přivítal přítomné členy zastupitelstva města
a konstatoval, že je přítomno 15 ze 17 členů ZMě, a toto je usnášeníschopné. Za
zapisovatele z jednání byla určena Jitka Krátká. Pro navržený program jednání, který byl
všem členům zaslán písemně, hlasovalo všech 15 přítomných členů, proti – 0, zdržel se – 0.
Do návrhové komise byli navrženi Ing. Dušan Bedřich a Ing. Václav Stehlík, hlasování pro 15, proti – 0, zdržel se - 0, za ověřovatele zápisu Josef Dostoupil a Jiří Hanzálek, hlasování
pro - 15, proti – 0, zdržel se – 0. Jednání bylo řádně svoláno pozvánkami, zveřejněno na
úřední i elektronické úřední desce a hlášeno místním rozhlasem. Ze strany ověřovatelů
zápisu z minulého jednání nebylo k zápisu vzneseno připomínek.
2.) Kontrola úkolů
minulé zasedání ZMě:
- uložilo radě města zabývat se dotazy a připomínkami občanů - rada města se připomínkami
průběžně zabývala, plnění je zveřejňováno na webových stránkách města ve výpisech
z jednání RMě
- pověřilo starostu města jednat o odkupu obchodních podílů společnosti Zdravotní středisko
s.r.o V.P. za cenu 600tis. Kč, za podmínky odkupu od všech společníků – byla svolána
schůzka, všichni lékaři byli osloveni s nabídkou města na odkoupení podílů, MUDr. Jurišica
se schůzky nezúčastnil a s ničím nesouhlasí. Návrh starosty na vystoupení města ze
společnosti, jak již bylo dříve ZMě odsouhlaseno. Ing. Šmídová s vystoupením města ze
spol. nesouhlasí, bude vhodné počkat, jak se celá záležitost bude dál vyvíjet. Ing. Benda
vyslovil svůj názor, že lékaři dělají městu naschvály. Ing. Procházka navrhl, že by město
mělo hledat jiné prostory nebo vybudovat nové ZS s komplexní péčí – následovala diskuze
členů ZMě o možnostech existence stávajícího ZS a o zajištění jiných prostor či vybudování
nového ZS
- uložilo tajemníkovi MěÚ realizovat prodeje majetku města dle závěrů z jednání ZMě –
prodeje jsou průběžně prováděny
- ZMě uložilo finančnímu výboru a současně ho pověřilo k provedení kontroly libovolných
příspěvkových organizací města s termínem do 15.2.2017 a zbývajících dvou do 30.3.2017
Ing. Jaroslav Benda oznámil členům ZMě odstoupení z funkce předsedy finančního výboru –
bude řešeno v bodě různém, členové ZMě neměli připomínek

3.) Rozpočtové opatření č. 14/2016 provedené RMě 30.12.2016
Starosta Jiří Otřel předal slovo členovi RMě Ing. Halmovi, který seznámil členy ZMě s rozpočtovým
opatřením č. 14/2016, provedeným radou města 30.12.2016, beze změn zůstaly celkové příjmy,
celkové výdaje i celkové financování. Změny byly provedeny u výdajů v rámci paragrafů, a to
z důvodu úpravy rozpočtu na konci roku. Závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů
s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celkovém součtu překročit o částku rozpočtové rezervy.
Celkové výdaje překročit nelze.
hlasování pro 15,

proti 0,

zdržel se 0

4.) Rozpočtové opatření č.1/2017 provedené RMě 17.1.2017, rozpočtové opatření
č.2/2017 z rozhodnutí starosty k 21.2.2017
S návrhem rozpočtového opatření č. 1/2017, provedeným RMě 17.1.2017, seznámil členy ZMě Ing.
Halm: byly provedeny změny ve schváleném rozpočtu na rok 2017. Důvodem k těmto změnám bylo
schválení nové rozpočtové skladby na rok 2017, která vyšla ve Sbírce zákonů ČR jako vyhláška č.
463/2016 Sb. Změna byla provedena v příjmech u zrušených položek 1351 a 1355, které byly
nahrazeny položkou 1382 v celkové částce 1.200 tis. Kč. Ve výdajích byla provedena změna u
paragrafu 2221, tento paragraf je nahrazen paragrafem 2292 – dopravní obslužnost, ve výši 155,7 tis.
Kč. Na základě pokynu Ministerstva financí bylo nutné tyto změny provést u schváleného rozpočtu,
protože zrušené položky se již nesmí v roce 2017 objevit v rozpočtu. Zastupitelstvu jsou tyto změny
dány pouze na vědomí (nedošlo ke změně objemu rozpočtu).
Rozpočtové opatření č. 1/2017, provedené radou města dne 17.1.2017, beze změn zůstaly celkové
příjmy, celkové výdaje i celkové financování. Změny byly provedeny u výdajů v rámci paragrafů, a to
do výše rozpočtové rezervy. Závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé
paragrafy lze v celkovém součtu překročit o částku rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit nelze.
Ing. Procházka se dotázal na financování hasičské cisterny a celkovou cenu cisterny, místostarosta
odpověděl, že pořízení bude financováno z 85% z programu IROP, 5% ze státních dotací, 300tis Kč
z rozpočtu Jihomoravského kraje a teoreticky 100tis. z prodeje vozidla Tatra 148. Celkové náklady na
pořízení jsou 7.654tis. Kč
hlasování

pro 15, proti 0, zdržel se 0

Z důvodů doplnění a dodání podkladů k rozpočtovému opatření č. 2/2017bylo jednání ZMě v 18.30h.
přerušeno. Pokračování zasedání ZMě v 18.35h.
Ing. Halm dále seznámil členy ZMě s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2017, provedené starostou
města dne 21.2.2017 – beze změn zůstaly celkové příjmy, celkové výdaje i celkové financování.
Změny byly provedeny u výdajů v rámci paragrafů, a to do výše rozpočtové rezervy.
Závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celkovém
součtu překročit o částku rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit nelze.
hlasování

pro 15, proti 0, zdržel se 0

5.) Rozpočtové opatření č. 3/2017
Před vlastním projednáním návrhu rozpočtového opatření 3/2017 projednali členové ZMě
příspěvky:
Zvýšení příspěvku pro rok 2017 vlastní příspěvkové organizaci ZŠ Velké Pavlovice o 127.100,- Kč na
částku 3.142.100,- Kč na pokrytí vypracovaného projektu, studie proveditelnosti a žádosti o dotaci
na vybavení fyzikální a chemické učebny, 90% nákladů za zpracování lze hradit z poskytnuté
dotace (IROP, výzva 46, infrastruktura základních škol) – Ing. Procházka se dotázal, zda byl využit
projekt, který byl před časem na stejnou dotaci vypracován, PaedDr. Kropáč podotkl, že částka
100tis. Kč se zdá být neúměrná, Ing. Šmídová připomněla, že za p. ředitele A. Kavana byla
vybudována moderní fyziko-chemická učebna, proč musí být nová – PaedDr. Kropáč, ředitel
gymnázia sdělil, že v ZŠ jsou pro učivo v těchto předmětech jiné osnovy než na čtyřletém studiu

Gymnázia (střední škola), Ing. Šmídová doplnila, že by ředitelé obou škol měli mezi sebou
spolupracovat. Starosta informoval o připravované studii dostavby (přístavby) obou škol,
následovala diskuze o školství. Ing. Procházka požadoval, aby byl členům ZMě zaslán přehled, kolik
finančních prostředků poslalo město které škole a na jaký účel. Starosta sdělil, že přehled bude
zaslán a dal hlasovat
hlasování

pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Stehlík)

Členský příspěvek pro DSO Čistý Jihovýchod na rok 2017 v celkové výši 10.400,- Kč
hlasování

pro 15, proti 0, zdržel se 0

Členský příspěvek pro DSO Modré hory na rok 2017 v celkové výši 147.200,- Kč
hlasování

pro 15, proti 0, zdržel se 0

Ing. Halm seznámil členy ZMě s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2017, celkové
příjmy jsou navýšeny o 1.089 tis. Kč, celkové výdaje jsou navýšeny o 5.089 tis. Kč a celkové
financování je navýšeno o 4.000 tis. Kč. Změny jsou dále provedeny u výdajů v rámci paragrafů.
Závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celkovém
součtu překročit o částku rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit nelze.
hlasování

pro 15, proti 0, zdržel se 0

6.) Prodej majetku města
Jiří Otřel seznámil členy ZMě s prodejem majetku města dle zveřejněného záměru, prodejem
21 kusů akcií ve vlastnictví města Velké Pavlovice, konkrétně se jedná o akcie emise 1 série A, č.
akcií 01 – 05, akcie emise 2 série A, č. akcií 01 – 03, akcie emise 3 série A, č. 01 – 03 společnosti
Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s., Nádražní 1/1, 961 06 Velké Pavlovice, IČ 29356377.
V záměru byl zveřejněn prodej nejvyšší nabídce, zájem odkoupení má pouze společnost S.M.K.,
a.s., Skalní mlýn 96, Blansko za celkovou cenu 2.100 tis. Kč
Ing. Procházka informoval, že je předpoklad, pokud město své akcie prodá p. Stokláskovi, prodá svůj
podíl i p. Poliak a firma Osička, sklepy pak budou mít jednoho vlastníka. Ing. Benda informoval o
ekonomické situaci společnosti. Ing. Lacina sdělil svůj názor na prodej akcií ve vlastnictví města a
nesouhlasí s prodejem, město by si nemělo zavírat dveře v této akciové společnosti, p. Stoklásek
bude mít většinový podíl, vinaři ani občané by nemohli prostory využívat. L. Zborovský zmínil, že
město nepodporuje vinaře, o čemž svědčí záměr prodat akcie sklepů. Následovala diskuze členů
ZMě o historii a výstavbě sklepů, prodeji akcií, současné i budoucí ekonomice společnosti Vinných
sklepů Fr. Lotrinského a o možné spolupráci mezi městem a novým majitelem.
hlasování

pro 7,

proti 5 (Stehlík, Šmídová, Zborovský, Lacina, Bedřich),
zdržel se 3 (Crháková, Procházka, Hanzálek)

Usnesení o prodeji akcií nebylo potřebným počtem hlasů přijato.
7.) Různé
Ing. Jaroslav Benda, PhDr. oznámil členům ZMě odstoupení z funkce předsedy finančního výboru a
sdělil, že nemá zájem být ani jeho členem. Odstoupení vzalo ZMě na vědomí. Členové finančního
výboru jsou Ing. Václav Stehlík a Ing. Petr Halm. Starosta se přítomných členů ZMě dotázal, zda
mají nějaký návrh na funkci předsedy finančního výboru.
Za účelem dohody jednotlivých politických stran vyhlásil starosta přestávku v 19.30h.
Zasedání ZMě pokračovalo ve svém jednání v 19.35h.

Návrhy na funkci předsedy finančního výboru: p. Crháková za ODS navrhuje Ing. Pavla Procházku,
který s návrhem souhlasí
hlasování

pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Hádlík)

starosta Jiří Otřel informoval členy ZMě o jednáních v záležitosti prodeje pozemků v podnikatelské
zóně, před podepsáním je smlouva se společností Grontech-Agro s.r.o., v jednání je prodej
společnosti Metal Working CZ, s.r.o., která má zájem odkoupit pozemek velikosti cca 11tis.m2, a
tento má sloužit k podnikání dvou subjektů. Společnost požaduje vybudování infrastruktury dle již
vypracované dokumentace s přístupem po celé délce pozemku z důvodu zajištění přístupu k oběma
subjektům. Rozpočet na vybudování technické infrastruktury je cca 14 mil. Kč. Pokud by bylo
odkoupeno celkem 11tis.m2, může být příjezdová komunikace zkrácena či upravena jen jako
zpevněná cesta, o této variantě probíhají jednání se zájemcem o odkoupení pozemku. Na
vybudování infrastruktury bude nutno zajistit úvěr, který by byl placen z následného prodeje
pozemků.
Členové ZMě se dohodli na pověření starosty k jednání s peněžními ústavy ve věci uzavření smlouvy o
zajištění úvěru ve výši do 11 mil. Kč na vybudování technické infrastruktury v podnikatelské zóně a
k jednání se zájemcem o uzavření rezervační smlouvy s tím, že inženýrské sítě a cesta budou
vybudovány podél pozemků P1,P2,P3 na hranici pozemku P4, přičemž P4 se zvětší o plánovanou
cestu. Inženýrské sítě a cesta budou dále podél pozemku P8,P9na hranici pozemku max. P10
v termínu do 31.8.2018.
hlasování

pro 15, proti 0, zdržel se 0

8.) Dotazy a připomínky zastupitelů, diskuze
Starosta jménem Svazu zahrádkářů pozval členy ZMě na sobotní (4.3.20107) výstavu vín.
Člen ZMě Ing. Procházka reagoval na výpisy z jednání rady města a informoval, že na
rozhledně kamera je, není třeba ji tam pořizovat, dále se dotázal na rušení spodní řady urnových míst
na zdi u kostela. Místostarosta sdělil, že ví o umístěné kameře na rozhledně, je však nefunkční, RMě o
zrušení spodní řady urnových míst jednala, ale nerozhodla. Zatím rušena nebudou, budou se budovat
další nová.
Člen ZMě Ing. Procházka se zeptal, jak pokračuje soud s bývalým ředitelem ZŠ RNDr.
Hanákem. Starosta informoval o soudních jednáních, zastupující právník JUDr. Kvíčala podal návrh
žalovat účetní p. Hájkovou, státní zástupce však žalobu zamítl, účetní byla přizvána jako svědek. Soud
vydal usnesení o vrácení zpronevěřených financí i neoprávněných půjček SKF p. Hanákem městu. Pan
Hanák je sice stále majitelem nemovitého majetku, ale je na něho podaná exekuce. ZŠ zatím žádné
peníze neobdržela.
Člen ZMě Ing. Benda se zeptal, proč chce rada rušit autobus, když je mezi organizacemi o něj
velký zájem. Starosta sdělil, že rada města se zabývala náklady na technickou kontrolu a provoz
autobusu. Zatím je stanovena částka za opravy jako hranice, přes kterou by provoz autobusu byl
neekonomický. Ing. Benda reagoval, že obec-město má poskytovat služby občanům, spolkům a
organizacím a poskytnutí autobusu je jednou ze služeb.
Člen ZMě Ing. Benda se dotázal, jak pokračuje oprava zatékání střechy na Sportovní hale ZŠ,
protože v jednání RMě je uvedeno, že bude vybudována střecha nová. Starosta informoval o
posouzení současného stavu střechy a sdělil, že oslovené firmy nemají zájem navrhované úpravy
provádět. Ing. Klusáčkem bylo navrženo jiné řešení, a to výměna pláště střechy, je zpracovávána
dokumentace. Ředitel gymnázia se z důvodů bezpečnosti žáků a studentů přimlouvá za urychlenou
opravu střechy - výměnu krytiny. Místostarosta uvedl, že bude oprava střechy provedena, jakmile
bude zpracován projekt a vysoutěžena firma, nic uspíšit nelze.
Člen ZMě Ing. Benda měl připomínku týkající se umístění plašičů zvěře do PD stavby
Rekonstrukce silnice II/421 Terezín – Velké Pavlovice podél komunikace mezi obcemi, RMě podporu

přislíbila, SUS Břeclav neakceptovala. Člen ZMě Ing. Hádlík odpověděl, že PD již byla vypracována, na
stavbu byla přidělena dotace a plašiče zvěře jsou nadstandartní vybavení, SUS nebude financovat,
může přispět město. Ing. Benda požaduje, aby bylo v usnesení zakomponováno, že město bude
podporovat umístění plašičů zvěře do PD při stavebním řízení (město bude účastníkem řízení), členové
ZMě souhlasí, bude doplněno do usnesení.
Člen ZMě Ing. Procházka se zeptal, kdy se bude opravovat střecha rotund u hřbitovní zdi.
Místostarosta odpověděl, že probíhá jednání mezi městem a Římskokatolickou církví, kdo bude opravu
financovat, pokud bude financovat město, jedná se o uzavření nájemní smlouvy, závisí na stanovisku
památkářů a majitele nemovitosti. V současné době má projekt na rekonstrukci střech rotund a
statického zajištění brány p.Slatinský.
Člen ZMě Ing. Benda se zeptal, jak pokračuje soud o náhradě škody s MUDr. Portešovou. Člen
RMě Ing. Halm seznámil členy ZMě s protokolem o jednání soudu, odročeno na neurčito, účast
vedlejšího účastníka (pojišťovny), zajištění svědků a soudního znalce.
Člen ZMě Ing. Procházka uplatnil požadavek, zda by bylo možné zaslat členům ZMě seznam
plánovaných akcí pro rok 2017, starosta sdělil, že seznam bude zaslán.
Členka ZMě Ing. Šmídová se zeptala, co se děje se dřevem pokácených stromů, zda se dřevo
prodává veřejnosti. Místostarosta odpověděl, že dřevo se prodává 400,-Kč/ ložený m3, je zpracován
seznam, kdo si dřevo odebral, dřevo si odebírali jak zaměstnanci MěÚ (Služeb města), tak i veřejnost,
prodej dřeva se místním rozhlasem nehlásil.
Člen ZMě Ing. Benda se dotázal na novou výsadbu stromů u sokolovny. Starosta sdělil, že
druhy stromů zatím nejsou vybrány, bude osloven projektant a konzultováno s komisí ŽP. Paní
Cendelínová uvedla své připomínky k výsadbě stromů u sokolovny.
Jan Krečiřík uvedl, že souhlasí s Ing. Bendou a umístěním plašičů zvěře.
Mgr. Renata Bláhová informovala o situaci mezi ředitelem ZŠ a ředitelem gymnázia.
Václav Veverka se zmínil o dopise zaslaném členům ZMě a o anonymním dopise. Obě
písemnosti reagují na vzniklou situaci ve městě koncem roku 2015.
9.) Usnesení
S přijatými usneseními seznámil členy ZMě Ing. Dušan Bedřich.
10.) Závěr
Jiří Otřel poděkoval všem přítomným členům za účast na XV. zasedání ZMě, a toto ve 21.25 hodin
ukončil.
Zapsala: Jitka Krátká
Dne: 7. 3. 2017

…………………………………………….

…………………………………………

místostarosta

starosta
…………………..……………………………..……………………………….
Ověřovatelé

Město
VELKÉ PAVLOVICE
Přijaté usnesení
z XV. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 2. března 2017
v 18,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.
Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskuzi bere na vědomí:
- provedené změny ve schváleném rozpočtu na rok 2017
- odstoupení Ing. Jaroslava Bendy, PhDr. z funkce předsedy finančního výboru
Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskuzi schvaluje:
1) Rozpočtové opatření č. 14/2016, provedené radou města 30.12.2016, beze změn zůstaly
celkové příjmy, celkové výdaje i celkové financování. Změny byly provedeny u výdajů v rámci
paragrafů, a to z důvodu úpravy rozpočtu na konci roku. Závaznými ukazateli jsou hodnoty
paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celkovém součtu překročit o částku
rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit nelze.
hlasování

pro 15,

proti 0,

zdržel se 0

2) Rozpočtové opatřením č. 1/2017, provedené radou města 17.1.2017, beze změn
zůstaly celkové příjmy, celkové výdaje i celkové financování. Změny byly provedeny u výdajů
v rámci paragrafů, a to do výše rozpočtové rezervy. Závaznými ukazateli jsou hodnoty
paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celkovém součtu překročit o částku
rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit nelze.
hlasování

pro 15,

proti 0,

zdržel se 0

3) Rozpočtové opatřením č. 2/2017, provedené starostou města 21.2.2017, beze změn zůstaly
celkové příjmy, celkové výdaje i celkové financování. Změny byly provedeny u příjmů
převodem mezi položkami na základě změny rozpočtové skladby a u výdajů v rámci paragrafů,
a to do výše rozpočtové rezervy. Závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů s tím,
že jednotlivé paragrafy lze v celkovém součtu překročit o částku rozpočtové rezervy. Celkové
výdaje překročit nelze.
hlasování

pro 15,

proti 0,

zdržel se 0

4) Zvýšení příspěvku pro rok 2017 vlastní příspěvkové organizaci ZŠ Velké Pavlovice o 127.100,Kč na částku 3.142.100,- Kč.
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 1 (Stehlík)

5) Členský příspěvek DSO Čistý Jihovýchod na rok 2017 v celkové výši 10.400- Kč.
hlasování

pro 15,

proti 0,

zdržel se 0

6) Členský příspěvek DSO Modré Hory na rok 2017 v celkové výši 47.200,- Kč.

hlasování

pro 15,

proti 0,

zdržel se 0

7) Rozpočtové opatření č. 3/2017, celkové příjmy zvýšení o 1.089 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení
o 5.089 tis. Kč, celkové financování zvýšení o 4.000 tis. Kč. Závaznými ukazateli jsou hodnoty
paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celkovém součtu překročit o částku
rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit nelze.
hlasování

pro 15,

proti 0,

zdržel se 0

8) Prodej majetku města dle záměru o prodeji nemovitostí a výsledku dnešního jednání:
prodej 21 kusů akcií ve vlastnictví města Velké Pavlovice společnosti Vinné sklepy Františka
Lotrinského, a.s., Nádražní 1/1, 961 06 Velké Pavlovice, IČ 29356377 společnosti S.M.K., a.s.,
Skalní mlýn 96, Blansko za celkovou cenu 2.100 tis. Kč
hlasování

pro 7,

proti 5, (Stehlík, Šmídová, Zborovský, Lacina, Bedřich)
zdržel se 3 (Crháková, Procházka, Hanzálek)

9) Zvolení předsedy finančního výboru – Ing. Pavel Procházka
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 1 (Hádlík)

Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskusi pověřuje:
-

starostu města k jednání s peněžními ústavy ve věci uzavření smlouvy o zajištění úvěru
ve výši do 11 miliónů Kč na vybudování technické infrastruktury v podnikatelské zóně
a k jednání se zájemcem o uzavření rezervační smlouvy s tím, že inženýrské sítě a cesta
budou vybudovány podél pozemků P1,P2,P3 na hranici pozemku P4, přičemž P4 se zvětší o
plánovanou cestu. Inženýrské sítě a cesta budou dále podél pozemku P8,P9 na hranici
pozemku max. P10 (viz příloha zápisu) v termínu do 31.8.2018.
hlasování

pro 15, proti 0, zdržel se 0

Zastupitelstvo města ukládá:
radě města:
-

zabývat se průběžně dotazy, námitkami a připomínkami občanů podaných
prostřednictvím zastupitelů města na dnešním zasedáni zastupitelstva
dokončit podporu umístění plašičů zvěře do PD při stavebním řízení stavby
Rekonstrukce silnice II/421 Terezín – Velké Pavlovice

………………………………….
místostarosta

………………………………
starosta

………………………………………………………………………………………
Ověřovatelé

