č.j.: MUKV 86825/2019/KT
sp.znak: 101.2.2
sk. znak/lhůta: A/15

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 4. listopadu 2019
(RM č. 20)
Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, osobní údaje byly z výpisu usnesení vymazány.
Usnesení, která byla přijata a vzata na vědomí
I.
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu
Bod programu: Schválení programu RM č. 20
usnesení č.: 19/20/1/1
RM schvaluje návrh programu 20. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 19/2019 (plnění
usnesení).
II.
OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Bod programu: Obecně závazná vyhláška města č. 4/2019 o místních poplatcích
usnesení č.: 19/20/2/1
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2019 o místních poplatcích,
v předloženém znění, s účinností od 1. 1. 2020.
III.
EKONOMICKÝ ODBOR
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 24/2019
usnesení č.: 19/20/3/1
Rada města schvaluje:
A. Změny rozpočtu r. 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města 2019 v celkové výši 1.058.771,61 Kč. Jedná se o
investiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na akci: „Snížení
energetické náročnosti BD Cesta brigádníků 679, Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou
převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický,
pol. 4216 o 1.058.771,61 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 o 1.058.771,61 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši 80.000 Kč. Jedná se o neinvestiční
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje Fondu kultury a obnovy památek v rámci tematického zadání
Podpora kultury. Dotace je účelově určena na projekt Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy
2019, pro Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický
odbor, pol. 4122 o 80.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3319 o 80.000 Kč.
B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 50.000 Kč v rámci kap. č. 10 – kancelář starosty, z § 3399
pol. 5901 org. 100100 (nespecifikované rezervy - dary) na § 3522 pol. 5339 org. 100100 (neinvestiční
transfery cizím PO). Jedná se o poskytnutí příspěvku na přístrojové vybavení nemocnici ve Slaném na
základě usnesení RM č. 19/19/8/2 ze dne 21. října 2019.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 11.300 Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva
města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3421 org. 23219 (Paprsek – prevence kriminality).
Jedná se finanční prostředky určené na spoluúčast k projektu: „Paprsek 2019“.
3. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 1.909.239 Kč. Finanční
prostředky budou převedeny na kap. č. 1 – ekonomický odbor, do rezervy města na investice.

Jedná se o převody z těchto kapitol:
č. 2 – SVŠK
§ 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělov. prostř.
§ 3419 – ostatní sportovní činnost
§ 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
§ 4341 – sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
č. 4 – Správní odbor
§ 6171 – činnost místní správy
§ 6117 – volby do Evropského parlamentu
č. 7 – Správa majetku
§ 3421 – využití volného času dětí a mládeže
§ 6171
– činnost místní správy
č. 8 – Infocentrum
§ 2143 – cestovní ruch
§ 6171 – činnost místní správy
č. 11 – OKTAJ
§ 6171 – činnost místní správy
č. 14 – Výstavba
§ 2169 – ostatní správa – odborné, znalecké posudky
§ 3635 – územní plánování
§ 6171 – činnost místní správy
na kap. č. 1 – ekonomický odbor,
§ 6409 - rezerva na investice

275 Kč
4.500 Kč
15.000 Kč
3.781 Kč
820 Kč
4.463 Kč
59.405 Kč
415.000 Kč
806 Kč
30.000 Kč
1.235.189 Kč
50.000 Kč
85.000 Kč
5.000 Kč

1.909.239 Kč

IV.
RIaSM/ REALIZACE INVESTIC
Bod programu: Vyhlášení VZ – Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2020
usnesení č.: 19/20/4/1
1. RM schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení s názvem „Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2020“.
2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek, zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh k podlimitní
veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Svoz separovaného
odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2020“.
3. RM schvaluje komisi k této veřejné zakázce ve složení:
- Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta
- Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru ŽP
- Helena Traxlová, referent odboru ŽP
Náhradníci:
- Libor Lesák, místostarosta
- Ing. Blanka Nedbalová, referent odboru ŽP
- Milan Baráth, referent odboru ŽP
Bod programu: Dodatek č. 2 - Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského
náměstí 198, Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/20/4/3
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k platné SOD č. objednatele: RISML/00058/2019, na vzniklé vícepráce ve
výši 173,00 Kč bez DPH, resp. 209,33 Kč s DPH. Dodatek bude uzavřen se zhotovitelem stavby: „Rekonstrukce
jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou“ spol.
DEREZA, společnost s ručením omezeným, se sídlem Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, IČ: 48036315.
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V.
RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč – UPC Česká republika s.r.o. (doplnění pozemků)
usnesení č.: 19/20/5/1
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby a
oprav telekomunikačního vedení UPC na pozemcích města parc. č. 199/41, 199/45, 199/46, 399/1, 412/8 a
108/35 v k. ú. Lobeč, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti UPC Česká
republika, s.r.o., se sídlem Praha 4 – Nusle, Závišova 5, IČ 0056262, za za jednorázovou úhradu ve výši 400,Kč za každý další m trasy uložení vedení do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené
zákonem.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Mikovice- ČEZ Distribuce a.s.
usnesení č.: 19/20/5/2
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby
a oprav kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 566 v k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, jehož
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,
IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč za prvních 10 m délky trasy a 400,- Kč za každý
další m trasy uložení vedení do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč (Cetin)
usnesení č.: 19/20/5/3
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby
a oprav vedení sítě elektronických komunikací na pozemcích parc. č. st. 132, parc. č. st. 158 a parc. č. 412/7
v k. ú. Lobeč, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063,
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,-Kč vč. DPH.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Lobeč a Kralupy- ČEZ Distribuce a.s.
usnesení č.: 19/20/5/4
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění, provozu, údržby
a oprav zemního optického kabelu na pozemcích parc. č. 48/3, 48/11, 48/12, 48/6, 48/90 a 538/1 v k. ú.
Lobeč a parc. č. 592/3, 3/64, 36/16 a 36/21 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž vlastníkem je Město Kralupy
nad Vltavou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, za jednorázovou
úhradu ve výši 10.000,-Kč za prvních 10 m délky trasy a 400,- Kč za každý další m trasy uložení vedení
do pozemků. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty)
usnesení č.: 19/20/5/5
1. RM ruší usnesení č. 19/19/5/3 v bodě 4) ze dne 21.10.2018.
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Havlíčkova čp. 900, paní S. P.
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 31.10.2019 do 31.10.2020.
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Dr. E. Beneše čp. 539 paní J. L.
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2019 do 31.10.2020.
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Cesta brigádníků čp. 679, paní I. K
ze sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.11.2019 do 31.10.2020.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Minice
usnesení č.: 19/20/5/6
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 61/8 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou, jehož
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. st. 72 v k. ú. Minice
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U Kralup nad Vltavou za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 200 Kč za každý další běžný
metr uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.
Bod programu: Zřízení věcného břemene v k. ú. Minice
usnesení č.: 19/20/5/7
RM schvaluje zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva uložení, provozu, údržby a oprav
inženýrských sítí, vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 61/8 v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou, jehož
vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 64/3 v k. ú. Minice u Kralup
nad Vltavou za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč za prvních 10 m a 200 Kč za každý další běžný metr
uložení přípojky do pozemku. K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.
Bod programu: Žádost o změnu nájemce NS č. 117/07/700/SMI a rozšíření předmětu nájmu
usnesení č.: 19/20/5/8
RM schvaluje záměr města změnit nájemní smlouvu č. 117/07/700/SMI o nájmu pozemku dodatkem č. 2,
jehož předmětem bude:
- změna nájemce z Václava Kubelky staršího, Kozinec 30, 252 65 Holubice, IČ: 66862566 na Václava Kubelku
mladšího, Kozinec 30, 252 65 Holubice, IČ: 76161056
- rozšíření předmětu nájmu smlouvy v čl. I Předmět nájmu o pozemky parc. č. 127/111 o výměře 1 790 m2
a parc. č. 127/125 o výměře 3 020 m2, oba v k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou za nájemné 1.443 Kč/rok.
- navýšení nájemného v čl. VII Výše nájemného ze 7.055 Kč/rok na 8.498 Kč/rok.
Ostatní články smlouvy jsou beze změny.
Bod programu: Pronájem části pozemku k. ú. Kralupy nad Vltavou
usnesení č.: 19/20/5/9
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 572/2 k. ú. Kralupy nad Vltavou
v rozsahu 118 m2 za účelem vybudování 10ti podélných parkovacích stání na vlastní náklady nájemce pro
potřeby domu čp. 164 v ulici S. K. Neumanna, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za roční
nájemné 300 Kč/m2/rok + DPH ve výši stanovené zákonem, se společností Rezidence Nemesis s.r.o.,
se sídlem Malá Štupartská 634/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 06794441.
VI.
ODBOR SVŠK
Bod programu: Žádost o rozpočtovou změnu a uvolnění finančních prostředků na asistenty pedagoga v ZŠ
a MŠ na 2. pololetí 2019
usnesení č.: 19/20/6/1
1. RM schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření č. 24/2019 – převod finančních prostředků mezi
paragrafy v rámci kap. č. 2 (OSVŠK) následovně:
Paragraf Položka
3111
5331
3113
5331
3114
5331
3113
5331
3114
5331
3117
5331

Orj.
2
2
2
2
2
2

Org.
5331
5331
5331
5331
5331
5331

Úprava (- + v Kč)
-11.769,00
+11.769,00
-268,00
+268,00
-7.723,00
+7.723,00

2. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z kap. č. 2 – OSVŠK následovně:
- z § 3111 (předškolní zařízení), položka 5331 (neinv. příspěvky zřízeným PO), org. 5331 (příspěvek na
asistenta pedagoga), pro:
MŠ Gen. Klapálka 14.708,00 Kč
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-

-

MŠ Dr. E. Beneše
3.097,00 Kč
z § 3113 (základní školy), položka 5331 (neinv. příspěvky zřízeným PO), org. 5331 (příspěvek na asistenta
pedagoga), pro:
ZŠ Gen. Klapálka
23.224,00 Kč
ZŠ a MŠ Třebízského
3.871,00 Kč
ZŠ V. Havla
11.225,00 Kč
ZŠ Komenského
17.805,00 Kč,
z § 3114 (ZŠ pro žáky se spec. vzděl. potř.), položka 5331 (neinv. příspěvky zřízeným PO), org. 5331
(příspěvek na asistenta pedagoga), pro ZŠ Jodlova ve výši 16.009,00 Kč,
z § 3117 (první stupeň zákl. škol), položka 5331 (neinv. příspěvky zřízeným PO), org. 5331 (příspěvek na
asistenta pedagoga), pro ZŠ 28. října ve výši 10.063,00 Kč.
VII.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VIII.

KANCELÁŘ STAROSTY

IX.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS)
Bod programu: Přehledová zpráva
usnesení č.: 19/20/9/1
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, za měsíc říjen 2019.
Bod programu: Žádost o schválení přijetí věcného daru
usnesení č.: 19/20/9/2
RM schvaluje Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí věcného daru, a to 5
kusů počítačů Dell Optiplex 9020 a 5 kusů monitorů Dell 24, od firmy Dapro Consulting, s.r.o., IČO:
28956141.
Bod programu: Žádost o schválení rozpočtové úpravy
usnesení č.: 19/20/9/3
RM schvaluje Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvkové organizaci, rozpočtovou
úpravu následovně:
Účet 511 – Oprava a údržba
-40.000 Kč
Účet 558 – Hmotný majetek
+40.000 Kč
Bod programu: 1. Žádost o dodatečné schválení čerpání z rezervního fondu
2. Žádost o schválení rozpočtové úpravy
usnesení č.: 19/20/9/5
1. RM schvaluje dodatečně Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, čerpání z rezervního fondu
ve výši 185.198 Kč na opravy v budově MŠ.
2. RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, rozpočtovou úpravu následovně:
Účet 501 – Spotřeba materiálu – učební pomůcky
-70.000 Kč
Účet 558 – Hmotný majetek
+70.000 Kč
Bod programu: Přehledová zpráva
usnesení č.: 19/20/9/6
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, za měsíc listopad 2019.
Bod programu: Žádost o schválení čerpání z investičního fondu
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usnesení č.: 19/20/9/7
RM schvaluje Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, čerpání z investičního fondu ve výši
244.407,90 Kč na pořízení konvektomatu RETIGO B 611b do školní kuchyně detašovaného pracoviště U Jeslí.
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek příspěvkové
organizace MěBP za období říjen 2019
usnesení č.: 19/20/9/8
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
předkládanou příspěvkovou organizací MěBP za období říjen 2019.
X.

OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ)

XI.
KOMISE: náměty, požadavky, zápisy
Bod programu: Sportovní komise RM
usnesení č.: 19/20/11/1
1.1.
RM ruší část usnesení 19/19/11/1 body 1.1. a 1.2. ze dne 21.10.2019 z důvodu administrativní chyby.
2.1.
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na účast na Středočeský pohár – Turistický závod pro TJ
KRALUPY, z. s. - KČT, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve výši 1.500 Kč. Dotace
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery
spolkům), org. 5888 (Dotace na podporu sportu).
2.2.
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové
dotace na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. - KČT, IČ: 14799146, sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou,
PSČ 278 01.
Bod programu: Zápis Komise výstavby a rozvoje města č.6/2019
usnesení č.: 19/20/11/2
1. RM bere na vědomí zápis č. 6/2019 z jednání Komise výstavby a rozvoje města, které proběhlo dne
24.10.2019.
2. RM schvaluje zajistit v souvislosti s nutností registrace územní studie na dostavbu uličního bloku
za Husovou ulicí splnění formálních náležitostí, a to nejjednodušší formou nutnou pro zaregistrování
studie, a s využitím stávající „Územní studie – dostavba bloku za Husovou ulicí, Kralupy nad Vltavou“,
zpracovanou atelierem MAJO ARCHITEKTI, z listopadu 2015, s uvedením základních regulativů.
3. RM doporučuje ZM zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2020 maximum z následujících 10
prioritních investičních akcí:
Parkovací dům
Autobusový terminál
Rekonstrukce komunikace v ulici Čechova
Nová vodovodní přípojka pro objekt zimního stadionu
Nová parkovací stání na Komenského náměstí
Demolice trafostanice na Palackého náměstí
Rekonstrukce rozvodů v KaSS Vltava II. – IV. etapa
Rekonstrukce požárního rozvodu vody v areálu zimního stadionu
Okružní křižovatka Přemyslova ulice X Lidové náměstí
Okružní křižovatka v ulici Mostní
4. RM doporučuje ZM schválit jako nejvhodnější pro výstavbu nové sportovní haly lokalitu Cukrovar – vedle
stávající kryté haly.

str. 6

5. RM doporučuje ZM změnu ÚP na pozemku parc. č. 367/6 v k.ú. Mikovice za účelem rozšíření využití
daného území k hromadnému a individuálnímu bydlení.
Bod programu: Zápis Komise dopravy č. 9 a doporučení z jednání komise
usnesení č.: 19/20/11/3
1. RM bere na vědomí zápis č. 9 Komise dopravy ze dne 29.10.2019.
2. RM schvaluje osazení dopravní značky (Zrcadlo) v ulici 28. října naproti výjezdu z ulice Na Záruce.
Důvodem je zajištění dobrého výhledu a bezpečného výjezdu do křižovatky.
3. RM ukládá TSM podat na odbor dopravy žádost včetně nákresu na osazení dopravní značky (zrcadlo)
v ulici 28. Října naproti výjezdu z ulice Na Záruce v Kralupech nad Vltavou – Mikovice.
4. RM ukládá OKTAJ vypracovat metodický pokyn pro povolování vyhrazeného parkovacího stání
pro držitele ZTP.
5. RM bere na vědomí doporučené priority investičních akcí v oblasti dopravy dle přílohy.
6. RM ukládá odboru dopravy prověřit umístění dopravní značky „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“
u křižovatky Na Velvarské silnici a Budečská stezka.
Bod programu: Zápis č. 5 z jednání Majetkoprávní komise
usnesení č.: 19/20/11/4
RM bere na vědomí zápis č. 5 z jednání Majetkoprávní komise ze dne 24.10.2019
XII.

INFORMACE NA VĚDOMÍ

XIII.
Podněty a informace členů RM
Bod programu: Program ZM – 11.11.2019
usnesení č.: 19/20/13/1
RM schvaluje program ZM, které se koná dne 11.11.2019.
Usnesení, která nebyla přijata
Odložené materiály
Bod programu: Žádost o schválení rozpočtové úpravy
(materiál IX/4)
ZÁPIS OVĚŘEN
Příští jednání Rady města se uskuteční 18.11.2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.
Zápis byl vyhotoven 05.11.2019. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 20 města
Kralup nad Vltavou, konané dne 04.11.2019.

V Kralupech nad Vltavou, dne 05.11.2019

Ing. Marek Czechmann, starosta

Libor Lesák, místostarosta
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