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Zápis

ze zasedání zastupitelstva města, které se konala 12. března 2012 v zasedací místnosti 
městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin.

Přítomni: 19 členů – dle prezenční listiny, p. tajemník MěÚ

Omluveni: PaedDr. Hana Horská, RNDr. Josef Ošťádal
(p. Zdeněk Stupka přijde později) 

Předsedající: JUDr. Miloš Izák 

Zapisovatelka: Petra Jiroušová

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 339/Z/120312 – 369/Z/120312

Ověřovatelé zápisu: p. Milan Stejný, pí Milada Horáková
Pro zvolení ověřovatelů zápisu  –  18 

Návrhová komise: Ing. Miroslav Krejčí, Ing. Rudolf Rada, Ing. Josef Jílek
Pro zvolení návrhové komise – 18

Starosta města přivítal zastupitele, občany a zaměstnance městského úřadu na jednání 
zastupitelstva města. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno 7.3.2012 a informace o místě a době
konání zasedání a navrženém programu byla zveřejněna na úřední desce MěÚ 2.3.2012 a 
následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. Na zasedání
zastupitelstva města je přítomno 19 členů zastupitelstva, což činí nadpoloviční většinu 21
členů a tudíž je zastupitelstvo města usnášeníschopné. Omluveni jsou RNDr. Josef Ošťádal, 
PaedDr. Hana Horská, p. Stupka přijde později. 

Starosta města předkládá program:

1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
2. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 29.02.2012
3. Zápis z jednání výboru pro strategický rozvoj 
4. Jednání finančního výboru zastupitelstva města
5. Žádost nemocnice následné péče Moravská Třebová o podporu digitalizace RTG 

pracoviště 
6. Rozpočet města na rok 2012 
7. Smlouvy o poskytnutí investičních dotací a provozních příspěvků z rozpočtu města 

v roce 2012, zamítnutí žádosti 
8. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace 2 x 
9. Zpráva o přestupcích 
10. Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2011 
11. Prodej bytové jednotky č. 104/5 v domě na ul. Ztracené č. o. 8 v Moravské Třebové 
12. Prodej pozemku parc. č. 389/16 a 389/17 vše v obci a katastrálním území Moravská 

Třebová, část obce Předměstí, ul. Dukelská 
13. Odvolání prosti usnesení Rady města Moravská Třebová č. 1161/R/300112 
14. Smlouvy se SFŽP
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Pro navržený program – 18 
Přijato usnesení č. 339/Z/120312 

Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřen, uložen k nahlédnutí na 
sekretariátu starosty a nebyly k němu podány žádné připomínky, tudíž je považován za 
schválený. 

Připomínky a náměty občanů: 
Nechutová – děkuji za vstřícný krok - RM vzala materiál zápis komise na vědomí. Za sebe 
beru, že některé věci by měli být řešeny a předkládány úplně a správě. K tomu řeknu asi tři 
věci. Projednat možnost zařízení volejbalové hřiště. Mělo se dělat, když se dělalo dětské 
hřiště, ale už tři roky tam roste plevel. Mohla by se tahle akce zařadit do investičních akcí?
Sečení trávy na hřišti – stačí jedna věta ve smlouvě, že TS 4 x za rok posečou trávu. 
Přístupová cesta k hřišti - prověřit ohledně majetkového vypořádání. Stačilo mi 20 minut, 
abych věděla, že je to v majetku Maškových, ostatní parcely jsou již v majetku města. 
Veškerý majetek je obsazen exekucí. Všechno jde na jednom LV zjistit na katastru. Dále 
ohledně betonárky. Bude dán podnět policii - nedodržování rychlosti a jízda po chodníků.
Starosta 23.9. na toto odpovídal panu Přikrylovi stejným způsobem. 5 měsíců je dostatečně 
dlouhá doba. Poprosila bych, abyste tam neposílali MěP tehdy, když nejede betonárka. Prosba 
na vedení města, zda by do dubnového zpravodaje nemohlo dát úkoly samosprávných komisí. 
Zda by nešlo, aby samosprávné komise si určily termíny 4x do roka a zda tyhle termíny se 
nevyvěsily na veřejných místech – obchod a hřiště. A aby se lidé na tyhle komise mohli 
obracet se svými žádostmi. 
Starosta - s panem Prchalem jsem komunikoval, odpovědi dostal. My nemůžeme nikomu 
nařizovat, aby tam vážil auta. MěP má uloženo provádět kontroly rychlosti. Vážení na tom 
místě není jednoduché a musí se to měsíce dopředu objednat. To jsme Sušicím slíbili. Sekání 
trávy - zhodnotili jsme požadavek hasičů na sekačku – 150 tisíc je neadekvátní vůči potřebám 
TS. Podle potřeby jsme schopni sekání provádět. Hřiště volejbalové je pro mě nová 
informace. Nechtěli jsme ho na jihu města a potom jsme se rozhodli ho dát do Sušic. Je to o 
jednání a možnostech i finančních. Doporučil bych, aby se tyto věci přenášely přes komisi, 
aby byl přehled požadavků. Domnívám se, že byste měla dostat na to všechno písemnou 
odpověď. 
Nechutová – ať to nechodí na mou osobu. 
Starosta - vy jste tady vystoupila, vám by se mělo odpovědět. 
Charvát - chtěl bych to okomentovat. Požadavek hasičů na sekání - vy nemůžete vědět, jak to 
vzniká, město do toho investovalo, aby se o to hasiči starali, ale nevím, proč by měl být 
požadavek na sekání trávy TS. A taky by zajímalo, proti komu bojujete? Proti betonárce, nebo 
proti všem firmám?
Nechutová - pravidla platí pro všechny. Stavbyvedoucí ze Syneru to dodržuje. Jízda po
chodníku není to, co byste měli podporovat. 
Horáková – kontakt občanů se samosprávnou komisí - ve zpravodaji vyšli informace o 
komisích včetně členů komisí a občané se na kohokoli z komise můžou osobně i písemně 
obrátit. Komise když se sejde, tak požadavky vypíše. Ne na všechno se ale musí odpovědět 
kladně. 
Charvát - jestli někdo jezdí po chodníku, je to špatně. Nákladních aut tam jezdí víc, ale pořád 
slyším jen betonárka, jsou tam i ostatní subjekty. 
Nechutová - víte co předcházelo betonárce. Každý z nás ví, kdo tam sídlí a jakými vozidly
disponují. Všechno to je nad 50 tun. Mně by stačilo, že redaktorka MTZ tyhle údaje dá do 
zpravodaje a bude konec diskuzím. 
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Brettschneider - jestli jsi četla zápis, tak jsem odpovídal na to, že hasiči budou sekat a větší 
úpravy se budou dělat před většími akcemi.
Nechová – stačilo by, kdyby bylo napsáno 4x sečení trávy TS - není to jen pro Sušice. 
Bláha – MěP provádí namátkové měření od září a za tuto dobu byly naměřeny tři vozidla. 
Vážení neumožňuje zákon provádět. 
Starosta – bylo toho řečeno až až, záleží jak firma vyhoví vážení v této lokalitě. 

Tisk č. 1 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
Pro vzít na vědomí předloženou zprávu – 19 
Přijato usnesení č. 364/Z/120312

Tisk č. 2 – Zápis z jednání kontrolního výboru dne 29.02.2012
Pro vzít na vědomí zápis z jednání KV, pro doporučit zabývat se doporučeními KV – 19 
Přijata usnesení č. 365/Z/120312, 362/Z/120312 

Tisk č. 3 – Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města
Pro vzít na vědomí předložený zápis – 19 
Přijato usnesení č. 366/Z/120312

Tisk č. 4 – Jednání finančního výboru zastupitelstva města 
Pro vzít na vědomí zápis z jednání FV, pro schválit plán činnosti FV, pro uložit radě města 
zabývat se doporučeními FV – 19
Přijata usnesení č. 367/Z/120312, 352/Z/120312, 363/Z/120312 

Tisk č. 5 – Žádost nemocnice následné péče Moravská Třebová o podporu digitalizace RTG 
pracoviště
Starosta – stejná částka byla poskytnuta loni na zakoupení sanity. Z tohoto záměru nakonec 
nemocnice ustoupila. 
Kelča – aspektů žádosti je více než jen ten personální. Při ukončení činnosti primářky 
Kašparové by byl problém se získáním akreditace na provozovávání. Tlačí nás i pokrok 
techniky, kdy naše zařízení je jedno z poslední, které tu digitalizace nemá. Pacienti, kteří 
budou vyšetřováni na rentgenu v MT získají dokumentaci v elektronické podobě. A ti 
pacienti, když je posíláme do Litomyšle nebo Svitav, tak nebudou muset tam být znovu 
ozařováni. Pro pacienty i personál to bude pokrok. Přínos to má i diagnosticko-léčební. 
Mička – občas se na nás obrací s žádostí o příspěvky. Požaduji informace o struktuře 
příspěvkové organizace, abychom měli představu pro koho to slouží. S vyjádřením podpory 
nemám problém, nevím, jestli se musí zároveň schvalovat i zařazení do investičních akcí 
města. 
Kelča – nevím, co jsi myslel tím, co nemocnice poskytuje. Dominantní je ambulantní sféra –
poskytuje služby nejen nemocnici následné péče, ale všem individuálním poskytovatelům 
zdravotnické péče, je to komplementární zařízení. Na webových stránkách nemocnice se 
může každý podívat na strukturu. Co se týká loňského prostředku tak nebyl vyčerpán. Nebyly 
nalezeny prostředky na dofinancování. 
Mička – asi jsem si nerozuměli. Nemám informaci o tom, co zajišťuje kmenovými 
zaměstnanci a co je jen soukromá sféra. 
Mačát - jedná se o předběžný příslib nemocnici. 500 nestačí a nemocnice musí i za podpory 
města jednat s krajem a jinými subjekty, aby se ta částka dala dohromady a musí být nějaký 
výchozí bod. Dali jsme to do rozpočtu investiční akce „pod čáru“ – bude se o nich ještě 
jednat. 
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Baslerová – minulý rok jsme hlasovali o sanitce a cítila jsem naléhavost a jsem na rozpacích 
s touto investicí. Nevím jak velká je naléhavost tohohle. Abychom se nedostali to stejné 
situace. 
Starosta - tato akce je významnější než sanita. Považuji za korektní, že od té investice 
odstoupili a nečerpali.
Kelča – situace bude naléhavá v okamžiku, kdy osoba, která zajišťuje licenci  skončí. 
Starosta – není to součástí rozpočtu, ale příslib k tomu, že tento záměr doporučujeme. 
Pro vyjádřit podporu, pro schválit zařazení investiční dotace – 15, proti 2, zdrželi se 2 
Přijata usnesení č. 360/Z/120312351/Z/120312

Tisk č. 6 – Rozpočet města na rok 2012 
Starosta - RM nedoporučila vyhovět žádosti o příspěvek OCHMT na provoz služby „Šance 
pro rodinu“ – žádali o 300 tisíc. Koaliční zastupitelé ten záměr přehodnotili a jsem oprávněn 
podat do rozpočtu protinávrh vyhovět žádosti OCHMT částkou 100 tisíc Kč. 
Baslerová – chtěla bych to podpořit z důvodu, že pokud služba nemůže být udržena v plné 
výši, tak alespoň v nějakém rozsahu. Končí dětské domovy a kojenecké ústavy, bude nápor na 
terénní práci. Je dobře, že tu ta služba je a přimlouvám se, aby byla realizována. 
Starosta - málokdo pochybuje o potřebnosti, ale problém vidíme v tom, že tuto službu slíbil 
dotovat stát a tento příslib neplní a není možné, abychom to dotovali my. Návrh na 100 tisíc
vychází z toho, že stát slibu dostojí a i kraj se pochlapí, nevyřešíme celý rok nebo další roky. 
Je třeba se zabývat financováním do budoucna. Vlivem sociálního cítění snad budeme svolní 
k příspěvku, ale aby to byla stálá praxe, to nepovažuji za přínosné ani možné. 
Baslerová – není to služba pro sociálně slabé, ale pro rodiny v nouzi. Je to třeba onemocnění 
rodiče, rozvod. Do této situace se můžeme dostat všichni. Nemůže to být ve financování
města, ale důležité je to proto, aby to podpořil kraj. 
Starosta – podobnou činnost provádí odbor sociálních věcí a zdravotnictví našeho města. 
Žáček - zeptám se paní ředitelky jak dlouho se dá se 100 tisíci vydržet? Byla by škoda, kdyby 
město o tuto službu přišlo. Dvě pracovnice města budou v pozici úřednic a toto je velmi 
žádoucí terénní práce. 
Dostálová – chtěla bych poděkovat za 100, vydrží asi na 4 měsíce se 170 tisíci od 
ministerstva. Kraj by se neměl stát hluchým při podpoře města. Prosím o pomoc při jednání 
s panem Brýdlem – není lehké se k němu na osobní jednání dostat. Snad se to povede dokrýt. 
Škadrová – není pravda, že u nás to jsou úřednice - 2 úvazky jsou terénní práce.

Protinávrh – poskytnou příspěvek OCHMT na krytí provozu služby „Šance pro rodinu“ 100 
tisíc – pro 18, zdržel se 1 
Přijato usnesení č. 346/Z/120312

Starosta – doufáme, že to bude platné. 
Dostálová – nejde jen o tuto službu, celý systém financování je problém. Žijeme na dluh 
dokud nedoběhnou dotační tituly. 
Mička – máme navržený rozpočet jako vyrovnaný, je to na úkor provozní rezervy?
Buriánková – zůstatek prostředků na účtech města. 

Charvát – nechci zdržovat, ale chci vysvětlit jaký je rozdíl mezi Centrem volného času a 
Nízkoprahovým zařízením. 
Starosta – CVC je z prostředků států, vedoucí paní Opluštilová. Nízkoprahové centrum –
aktivita pro mládež. Rozdíl ve věku – mládež střední škol. Bavili jsme se o možnosti z toho 
udělat jednu aktivitu, ale je to zatím jen nápad. Paní Opluštilová na podzim bude odcházet do 
starobního důchodu. 
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Charvát - takže CVC jsou žáci, NC dorostenci. 
Škadrová – u mládeže v NC hrozí, že budou páchat trestnou činnosti. CVC je většinou romská 
menšina. 

Pro schválit rozpočet města na rok 2012, pro schválit poskytnutí finančních příspěvků – 19 
Přijata usnesení č. 340/Z/120312, 341/Z/120312, 342/Z/120312

Tisk č. 7 – Smlouvy o poskytnutí investičních dotací a provozních příspěvků z rozpočtu 
města v roce 2012, zamítnuté žádosti
Starosta – navrhuji opravit znění usnesení č. 4 – schvaluje 100 tisíc Kč. 
Pro schválit uzavření smluv – 19 
Přijata usnesení č. 343/Z/120312, 344/Z/120312, 345/Z/120312, 347/Z/120312, 
348/Z/120312, 349/Z/120312, 350/Z/120312, 359/Z/120312 

Tisk č. 8 – Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace 2x
Pro schválit dodatky – 19 
Přijata usnesení č. 353/Z/120312, 354/Z/120312

Tisk č. 9 – Zpráva o přestupcích 
Pro vzít na vědomí zprávu o přestupcích – 19
Přijato usnesení č. 368/Z/120312 

Tisk č. 10 – Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2011
Tajemník - navrhuji opatření pro příští rok: součástí výroční zprávy Městského úřadu 
Moravská Třebová je i přehled o přestupcích, navrhuji abychom samostatnou zprávu o 
přestupcích nedávali a byla by součástí výroční zprávy. 
Pro vzít na vědomí předloženou informaci – 19 
Přijato usnesení č. 369/Z/120312 

Tisk č. 11 – Prodej bytové jednotky č. 104/5 v domě na ul. Ztracené č. o. 8 v Moravské 
Třebové
Pro schválit prodej bytové jednotky – 19 
Přijato usnesení č. 355/Z/120312

Tisk č. 12 – Prodej pozemku parc. č. 389/16 a 389/17 vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Dukelská 
Pro schválit prodej pozemků – 19 
Přijato usnesení č. 356/Z/120312 

Tisk č. 13 – Odvolání proti usnesení Rady města Moravská Třebová č. 1161/R/300112 
Pro potvrdit usnesení Rady města č. 1161/R/300112 – 18, zdržel se 1 
Přijato usnesení č . 361/Z/120312 

Tisk č. 14 – Smlouvy se SFŽP
Starosta - jedná se o to, po čem jsme toužili řady měsíců. Jsme v polovině akce, co se týká 
profinancovaných peněz. 
Pro schválit smlouvy – 19 
Přijato usnesení č. 357/Z/120312, 358/Z/120312 
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Různé:
Charvát – mrzí mě, že tu dnes nejsou zástupci stavební firmy, kteří realizují kanalizaci. Chtěl 
jsem jim promítnout pár fotografií – situace v Sušicích. Byl bych rád, abych na příštím ZM 
konstatoval, že udělali to, co mají. Toto je naprosto zbytečné. 
Starosta – z fotek jsme viděli, že námitka je oprávnění. Úklid všech komunikací je na 
zhotoviteli stavby. Účast Hochtiefu jsme nepovažovali za potřebnou. Dnes ráno jsme 
s ředitelkou TS řešili, že úklid těchto ulic není věcí SUS, ale je to věcí zhotovitele stavby a 
našich TS. Je to o komunikaci. 
Charvát – není to věc SUS ani TS, to je věc zhotovitele stavby, musí se chovat slušně. 
Mačát – nepotřebujeme fotografie, situace je nám známá, projížděl jsem to včera a Udánky 
považuji za nejhorší. Budeme jednat se správcem stavby, aby to okamžitě napravil. 
Argumenty, že byl sníh již neplatí a uděláme maximum. Mrzí mě, že to dospělo k tomuhle. 
Starosta - měli jsme jednání s občany Udánek o přípojkách. Omluvil jsem se, nevím, jestli to 
vzali, ale jak říkal kolega Mačát, je třeba to řešit. 

Mička – dotaz k tisku č. 13 – bylo konstatováno, že dodavatel tepla dal výpověď. Jak bude 
řešena ubytovna?
Horčíková – víme o tom, zpracovává se projekt na kotelnu objektu. 

Koláčková – minulý týden firma, která čistí zahradu pod zámkem skácela stromy a přímo pod 
zámkem je pálila, jak se s touto firmou bude postupovat? 
Bláha – kolegové na místě byli, docházelo k pálení mokré trávy a větví. Pálení prováděli 
občané slovenské národnosti….firma, která tuto zakázku dostala, to měla domluvena 
s odborem životního prostředí? 
Štěpařová – stavbyvedoucí volal na ORM, že budou pálit suché větve. Já jsem mu řekla, ať 
dají zprávu na místní hasiče a oni tak učinili. Spálilo se pár větví a já si myslím, že to nebylo 
tak hrozné. Odbor životního prostředí byl nějakou osobou kontaktován a byl se tam taky 
podívat. 
Koláčková – musím říct, že to pár suchých větví nebylo, kouře bylo plné město. 
Starosta - neumím k tomu zaujmout stanovisko. Věřím, že to bylo pod kontrolou. 
Báča – požádali jsme MěP – zašla tam, došlo k porušení zákona – přestali pálit a bylo to 
vyřešeno. 

Jílek – doplnění k fotkám z Lanškrounské. Stejné fotky bychom pořídili na jiných místech, i 
tam, kde Hochtief nestavěl. Třeba na Svitavské je veliký nepořádek. Druhá poznámka-
Zástavní smlouva – do budoucna si dejte práci a napište tam objekty, které zastavujeme. Teď 
jsem s hrůzou zjistil, že sedíme v zastavené budově. Nenašli jsme jinou budovu k zastavení?
Starosta - bylo to zváženo. Obavu z toho nemám. Myslíme si, že s tím nebude žádný problém. 

Stejný - komunikace – denně po nich jezdíme. V období, kdy jeden den mrzne a pak zaprší, 
není jednoduché vysprávky dodržet. Na dvou místech byla přerušena stavba v zimních 
měsících. Existuje dohoda mezi TS a Hochtiefem, že nepodílejí na úpravách. Dnes jsme 
jednali ve věci Boršova. Ve čtvrtek počítáme s tím, že bychom Boršov projeli a vyspravili. Je 
zimní období, a když se prováděly posypy, tak takhle to vypadá po celé Třebové. Ne všechno 
je zaviněné stavbou. 
Mačát – jsem rád, že to pan Stejný takhle řekl. On na to určitě dohlédne. Předkládali jsme 
vždycky měsíční zprávu. Únorovou jsme nestihli, ale od zítra bude k dispozici na webu města. 

Horáková – když jsem oslovila vedoucího stavby, tak opravdu se snažil tu nerovnost 
komunikací spravit. Jedno po druhém to asi pomalu půjde. S nečistovou souhlasím. 
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Beyer – co jsme po firmě Hochtief chtěli, tak nám vyhověli a vše vyrovnali. Mám prosbu, aby 
se zamysleli nad tím, že naše místní část je proklepnuta starým rozhlasem. Aby se starej 
rozhlas odstranil. Vzít to v potaz. Hochtief jeden sloup shodil a měli chudáci strach, co s tím. 
Žáček – loni na ZM jsem měl dotaz na chodník u prodejny Elkon a Šebela. Chci se přimluvit, 
aby tento chodník byl řešen. Je to na frekventovaném místě. Až se to začne rekonstruovat, tak 
omezit rychlost, je to tam nebezpečené a málo přehledné místo. 
Brettschneider - je to v rozpočtu města, chodník i s parkovištěm a jedná se s odborem 
dopravy, jak se situace bude řešit. 

Stejný - podnět pro vedení města. Otázka pošty Moravská Třebová. Je to katastrofa. Každý 
den u dvou okýnek probíhá zacvičení nových pracovníků. Odbaví jednu obálku, a pak čtvrt 
hodin diskutují co pracovnice udělala dobře a co špatně. Pošta na sebe stahuje další a další 
registry a tam dnes nemůžete jít poslat obyčejnej doporučenej dopis, je to na hodinu. Mělo by 
se tím město zabývat, vyvolat jednání v vedením pošty. 
Starosta – souhlasím s tím, je to horší než katastrofální. 
Balserová - připojuji se v tom, že máme check point a máme ho i na úřadě, ale jestli by se 
podařilo na úřadě check point rozšířit o elektronický podpis. 
Šafařík - nelze to udělat, je to jen na poštách. 
Mačát – můžeme se pokusit jednat s poštou, ale obávám se, že nebudeme úspěšní, je to otázka 
celostátní metodiky. Pošta je přetížená a věřím, že se to časem zlepší. Podnět můžeme dát. 
Starosta – problém je i v tom přednostním přístupu tělesně postižených. Není to pro veřejnost 
přijatelné. S vedoucí pošty se sejdu a požádám ji o možnost to změnit. Troufám si tvrdit, že ta 
naše pošta je jedna z nejhorších. Na příštím ZM podám informaci. 

Tajemník – chtěl jsem jen říct, že v souladu se schváleným jednacím řádem jsou k dispozici 
na webu města hlasové záznamy, jmenovité výsledky hlasování a zápisy. 

Nechutová - kdy budou budovány odbočky k jednotlivým nemovitostem? Na jaře je nejlepší 
doba pro tyto práce. 
Stejný – na celou akci je harmonogram. Nejdříve je potřeba udělat kmenové stoky, vedlejší 
stoky a pak až přípojky. Termín je dokonce roku a ten je držen. 
Netolický – 45 % je hotovo, v podmínkám dotace je datum 30.6.-  řekne se kolik přípojek 
bylo postaveno, kolik km bylo prostavěno, jak dopadla modernizace ČOV. Občané dostávají 
zdarma projektovou dokumentaci k přípojkám. V dohodě je závazek připojit se od veřejné 
výzvy do 60 dnů, nejpozději do 31.5.2012. 

Starosta - Poděkoval za účast všem přítomným. Příští jednání se koná 16. dubna. 
Ve středu 14.03. v 16:30 se koná slavnostní ukončení 12. ročníku univerzity 3. věku. 

Konec 16:40 

Ověřovatelé zápisu:

Milada Horáková 

JUDr. Miloš Izák
  starosta města

Milan Stejný 




