Městys Drásov
Zastupitelstvo městyse Drásov

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov,
konaného dne 23.9.2020, od 18:00 hodin.

Místo konání: zasedací místnost v budově Úřadu městyse Drásov, Drásov 61, Drásov
Přítomni:
10 členů - zastupitelstvo městyse je usnášeníschopné
Ing. Eva Bilanová
Mgr. Martina Bočková
Bc. Martin Dvořák
Mgr. Martina Havlátová
doc. Ing. Jana Kolářová Ph.D.
Jiří Krejsa
Mgr. Petr Lidman
MUDr. Jaroslav Malášek
Ing. Lukáš Raichl
Zdeněk Sítař
Omluveni:
5 členů
Miroslav Beneš
doc. Ing. Radim Kolář Ph.D.
Ing. Jaroslav Podal
Radek Sítař
Mgr. Bc. Martina Špačková

Navržený program jednání

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
Volba orgánů samosprávy
OZV č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 6/2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, dobrých mravů a
bezpečnosti, k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, k ochraně životního
prostředí a veřejné zeleně
OZV č. 7/2020 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Rozpočtové opatření č. 2 - na vědomí
Závěrečný účet Mikroregionu Čebínka - na vědomí
Závěrečný účet SVaK Tišnovsko - na vědomí
Závěrečný účet ČOV Drásov - Malhostovice - na vědomí
Dodatek č. 1 Smlouva o spolupráci Městys Drásov - TJ Sokol Drásov
Dodatek č. 1 Smlouva o zápůjčce Městys Drásov - TJ Sokol Drásov
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.č. 837 k. ú. Drásov
Různé, dotazy, podněty, připomínky
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1. Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
Zasedání Zastupitelstva městyse Drásov zahájila v 18:00 hodin a řídila starostka městyse Mgr. Martina
Bočková. Oznámila přítomným řádné svolání a oznámení zasedání zastupitelstva městyse způsobem
v místě obvyklým. Materiály pro jednání zastupitelstva byly rozeslány v elektronické podobě.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že přítomno je 9 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů), takže Zastupitelstvo městyse Drásov je usnášeníschopné.
Předsedající určila zapisovatelkou zápisu paní Ivu Štěpánkovou.
Předsedající určila ověřovateli zápisu pana Bc. Martina Dvořáka a pana Jiřího Krejsu.
Předsedající vyzvala zastupitele ke schválení navrženého programu jednání, případně k jeho doplnění
nebo dalším připomínkám či návrhům. Nebyly vzneseny požadavky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato

Schválený program jednání

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení (stanovení zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání)
Volba orgánů samosprávy
OZV č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 6/2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, dobrých mravů a
bezpečnosti, k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, k ochraně životního
prostředí a veřejné zeleně
OZV č. 7/2020 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Rozpočtové opatření č. 2 - na vědomí
Závěrečný účet Mikroregionu Čebínka - na vědomí
Závěrečný účet SVAK Tišnovsko - na vědomí
Závěrečný účet ČOV Drásov - Malhostovice - na vědomí
Dodatek č. 1 Smlouva o spolupráci Městys Drásov - TJ Sokol Drásov
Dodatek č. 1 Smlouva o zápůjčce Městys Drásov - TJ Sokol Drásov
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.č. 837 k. ú. Drásov
Různé, dotazy, podněty, připomínky

2. Volba orgánů samosprávy
Dne 7.9.2020 se z důvodu vysoké pracovní vytíženosti spojené s provozem rodinné farmy vzdal
funkce místostarosty Ing. Jaroslav Podal. Tím automaticky končí i jeho mandát jako člena Rady
městyse Drásov. Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládán návrh na volbu nového místostarosty
městyse Drásov a to v souladu s pořadím na kandidátní listině a podporou voličů na volbu pana
Zdeňka Sítaře jako místostarosty městyse Drásov. V souladu s pořadím na kandidátní listině a
podporou voličů je předkládán návrh na volbu Bc. Martina Dvořáka jako člena Rady městyse Drásov.
Zastupitelstvu je předkládán návrh na volbu předsedy finanční komise Ing. Jaroslava Podala.
V 18:04 se dostavila zastupitelka Ing. Bilanová, je přítomno 10 z 15 členů zastupitelstva městyse.
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Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Předsedající jmenovitě vyzvala zastupitele pana Zdeňka Sítaře, zda přijímá kandidaturu místostarosty
městyse Drásov. Pan Zdeněk Sítař pronesením slova „přijímám“ kandidaturu místostarosty městyse
přijal.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov volí neuvolněného místostarostu městyse Drásov pana Zdeňka Sítaře.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2.1 bylo přijato
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Sdělila, že pan Bc. Martin Dvořák složil mandát předsedy finančního
výboru městyse Drásov. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Předsedající jmenovitě vyzvala zastupitele pana Bc. Martina Dvořáka, zda přijímá kandidaturu člena
Rady městyse Drásov. Pan Bc. Martin Dvořák pronesením slova „přijímám“ kandidaturu člena Rady
městyse přijal.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov volí členem Rady městyse Drásov pana Bc. Martina Dvořáka.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2.2 bylo přijato
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov volí předsedou finančního výboru městyse Drásov pana Ing.
Jaroslava Podala.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2.3 bylo přijato

3. OZV č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládána ke schválení obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato
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4. OZV č. 6/2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, dobrých mravů a
bezpečnosti, k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí
a veřejné zeleně
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládána ke schválení OZV městyse Drásov č. 6/2020
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo přijato

5. OZV č. 7/2020 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Z důvodu výše dlouhodobých investic z rozpočtu městyse Drásov na budování občanské vybavenosti
městyse Drásov s přihlédnutím k reálně přihlášeným občanům k trvalému pobytu, je Zastupitelstvu
městyse Drásov předkládána ke schválení obecně závazná vyhláška, která upravuje koeficienty pro
výpočet daně z nemovitých věcí dle zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí. Koeficienty
jsou upraveny tak, aby větší daňovou zátěž nesly rekreační objekty (do této kategorie spadají též
rodinné domy, ve kterých nejsou k trvalému pobytu hlášeny osoby), garáže a objekty využívané
převážně k podnikání. U pozemků typu zahrad a polí zůstane daňová zátěž shodná a u obytných domů
a bytů bude navýšena méně než u rekreačních a podnikatelských objektů. V případě schválení této
obecně závazné vyhlášky, dle propočtu finančního úřadu oddělení majetkových daní, by mohl daňový
výnos z daně z nemovitých věcí být pro městys Drásov o 1,33 milionu vyšší. Pokud bude městys
Drásov přistupovat ke změně stávajícího koeficientu, musí tak učinit v termínu do 1.10.2020.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili pan Krejsa, pan Zdeněk Sítař, MUDr. Malášek.
Mgr. Bočková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 7/2020 o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato

6. Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 2 roku 2020 bylo schváleno Radou městyse Drásov 8.7.2020 usnesením č. 5.
Materiál uvedla Mgr. Martina Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili Mgr. Lidman, Mgr. Bočková, Bc. Dvořák.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020.
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Usnesení č. 6 bylo přijato

7. Závěrečný účet Mikroregionu Čebínka
Závěrečný účet Mikroregionu Čebínka byl schválen shromážděním starostů 10.6.2020 a to včetně
výsledku přezkoumání hospodaření auditorem za rok 2019. Podle nařízení zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předkládá Mikroregion Čebínka svůj závěrečný účet za
rok 2019 k seznámení Zastupitelstvu městyse Drásov.
Příloha:
Závěrečný účet Mikroregionu Čebínka za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání Mikroregion Čebínka 2019
Výkaz FIN 12M Mikroregionu Čebínka
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov se seznámilo se závěrečným účtem Mikroregionu Čebínka za rok
2019.
Usnesení č. 7 bylo přijato

8. Závěrečný účet SVaK Tišnovsko
Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko byl schválen Valnou hromadou Svazku
vodovodů a kanalizací Tišnovsko 24.6.2020 a to včetně výsledku přezkoumání hospodaření auditorem
za rok 2019. Podle nařízení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
předkládá Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko svůj závěrečný účet za rok 2019 k seznámení
Zastupitelstvu městyse Drásov.
Příloha:
Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2019
Výkaz FIN 12M SVaK
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov se seznámilo se závěrečným účtem Svazku vodovodů a kanalizací
Tišnovsko za rok 2019.
Usnesení č. 8 bylo přijato

9. Závěrečný účet ČOV Drásov - Malhostovice
Závěrečný účet ČOV Drásov - Malhostovice byl schválen Valnou hromadou 17.6.2020 a to včetně
výsledku přezkoumání hospodaření auditorem za rok 2019. Podle nařízení zákona č. 250/2000Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předkládá ČOV Drásov - Malhostovice svůj závěrečný
účet za rok 2019 k seznámení Zastupitelstvu městyse Drásov.
5

Příloha:
Závěrečný účet ČOV za rok 2019
Zpráva o výsledku závěrečného přezkoumání ČOV 2019
Výkaz FIN 12M ČOV
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov se seznámilo se závěrečným účtem ČOV Drásov - Malhostovice za
rok 2019.
Usnesení č. 9 bylo přijato

10. Dodatek č. 1 Smlouva o spolupráci Městys Drásov - TJ Sokol Drásov
Dne 26.11.2019 byla po předchozím schválení Zastupitelstva městyse Drásov schválena smlouva o
spolupráci mezi městysem Drásov a TJ Sokol Drásov, na základě které byly TJ Sokol Drásov
poskytnuty finanční prostředky na dofinancování projektu Obnova Sokolovny Drásov. Touto
smlouvou se TJ Sokol Drásov zavázal v článku II. odst. 2 písm. b) vložit ve prospěch městyse Drásov,
ZŠ a MŠ TGM Drásov, drásovských spolků, klubů a organizací za účelem pořádání akcí pro
veřejnost, či pro výkon spolkové a klubové činnosti po dobu 20 let zřídit věcné břemeno vložením do
Katastru nemovitostí a to ve lhůtě do 90 dnů od poskytnutí dotace. V důsledku výpadku činnosti
orgánů jak státní správy, tak samosprávy v souvislosti s řešením situace koronaviru, nebylo uvedené
věcné břemeno zřízeno. Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládán návrh na prodloužení této lhůty
na zřízení věcného břemene do 30.11.2020.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili pan Krejsa, Bc. Dvořák, Mgr. Bočková, Mgr.
Lidman, pan Zdeněk Sítař.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci mezi městysem
Drásov a TJ Sokol Drásov ze dne 26.11.2019, kterým se mění článek II. odst. 2 písm. b) lhůta pro
vložení věcného břemene k nemovitosti Sokolovny Drásov ve prospěch městyse Drásov, ZŠ a MŠ
TGM Drásov, drásovských spolků, klubů a organizací se prodlužuje do 30.11.2020.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo přijato

11. Dodatek č. 1 Smlouva o zápůjčce Městys Drásov - TJ Sokol Drásov
Dne 8.7.2020 byla po předchozím schválení Zastupitelstvem městyse Drásov schválena Smlouva o
zápůjčce, na základě které byla TJ Sokol Drásov poskytnuta finanční půjčka ve výši 500 000,- Kč na
dofinancování investiční akce Obnova Sokolovny Drásov. Dle článku II. odst. 1. se TJ Sokol Drásov
zavazuje dlužnou částku vrátit na účet městyse Drásov ve lhůtě do 31.12.2020. Termín i samotná
půjčka byly vázány na avizovanou dotaci z rozpočtu Jm. kraje. Vzhledem k omezení dotací
z rozpočtu Jm. kraje v souvislosti s výpadkem rozpočtů samospráv v důsledku kompenzačních
opatření vlády se nepodařilo avizovanou dotaci získat. TJ Sokol Drásov bude v nadcházejícím období
usilovat o získání této dotace po zvolení nového vedení Jihomoravského kraje po krajských volbách.
Zastupitelstvu městyse Drásov je předkládán návrh na uzavření dodatku č. 1 předmětné Smlouvy o
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zápůjčce, kterým se mění článek II. Garance odst. 1. - lhůta pro vrácení finanční částky 500 000,- Kč
se prodlužuje do konce roku 2021.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi
městysem Drásov a TJ Sokol Drásov ze dne 8.7.2020, kterým se mění článek II. Garance odst. 1 –
lhůta pro vrácení finanční částky 500 000,- Kč se prodlužuje do 31.12.2021.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11 bylo přijato

12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.č. 837 k.ú. Drásov
V rámci stavební akce „Modernizace VO, Drásov - etapa 1“ je navrženo umístění stožáru veřejného
osvětlení na pozemku parc. č. 837, který je ve vlastnictví Ing. Jana Andó a Marty Andó. Vlastníci
pozemku souhlasí s umístěním stožáru VO, nicméně je nutné uzavření smlouvy o věcném břemeni za
účelem provozování veřejného osvětlení, jejímž obsahem bude právo městyse Drásov provozovat,
opravovat a udržovat veřejné osvětlení na cizím pozemku. Pozemek parc. č. 837 k.ú. Drásov se
nachází na ulici Tišnovská.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
K materiálu neproběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni k pozemku p.č. 837 v k. ú. Drásov v majetku Ing. Jana Andó a Marty Andó v
rámci stavby „Modernizace VO, Drásov - etapa 1“ v celkové výši 1000,- Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12.1 bylo přijato
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku
p.č. 837 v k. ú. Drásov po realizaci stavby za podmínek uvedených ve smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12.2 bylo přijato

13. Dotazy, podněty, připomínky
Schválení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městyse Drásov
Starostka městyse navrhla, aby z důvodu personálních změn v obsazení níže zmíněných funkcí byla
v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC a v souladu s §
72 odst. 2 a 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytována měsíční odměna
za výkon funkce neuvolněného místostarosty městyse Drásov panu Zdeňku Sítařovi ve výši 10 000,Kč, měsíční odměna za výkon funkce předsedy finančního výboru panu Ing. Jaroslavu Podalovi ve
výši 1534,- Kč a měsíční odměna za výkon funkce člena rady panu Bc. Martinu Dvořákovi ve výši
1 480,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Materiál uvedla Mgr. Bočková. Otevřela rozpravu.
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K materiálu proběhla diskuse. V diskusi vystoupili doc. Ing. Kolářová Ph.D., Mgr. Bočková, MUDr.
Malášek, pan Zdeněk Sítař.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Drásov v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev ÚSC a v souladu s § 72 odst. 2 a 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty městyse Drásov
panu Zdeňku Sítařovi ve výši 10 000,- Kč, měsíční odměnu za výkon funkce předsedy finančního
výboru panu Ing. Jaroslavu Podalovi ve výši 1 534,- Kč a měsíční odměnu za výkon funkce člena
rady panu Bc. Martinu Dvořákovi ve výši 1 480,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do
příslušné funkce.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č. 13 bylo přijato

Diskuse
pan Krejsa - požadavek na pokos trávy kolem chodníku ul. Malhostovická
pan Sítař - pokos trávy dnes proveden
Mgr. Lidman - dotaz, zda bude v městysi řešena regulace hlučných činností ve dnech pracovního klidu
a ve svátek. V diskusi vystoupili pan Krejsa, pan Bc. Dvořák, pan Zdeněk Sítař, Mgr. Bočková, doc.
Ing. Kolářová Ph.D., Mgr. Lidman, MUDr. Malášek.
Mrg. Bočková - do následujícího jednání zastupitelstva bude předložen návrh obecně závazné
vyhlášky
pan Krejsa - v ul. Nová nesvítí veřejné osvětlení, kdy bude v provozu
Mgr. Bočková - v ul. Nová a ul. Malhostovická v rámci stavební akce „Modernizace VO, Drásov etapa 1“ probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení, výměna svítidel, termín zhotovení do konce
11/2020
MUDr. Malášek - dotaz, jaké jsou reakce občanů na funkčnost kabelové televize v souvislosti s
přechodem TV signálu na jiný systém pozemního vysílání
Mgr. Bočková - kabelovou televizi provozuje společnost ign. Boskovice, servis TV signálu včetně
oprav řeší provozovatel individuálně dle požadavků občanů
doc. Ing. Kolářová - návrh na jmenovité uvádění členů přítomných a členů omluvených na jednání
zastupitelstva v zápise ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov
Mgr. Bočková - dle návrhu bude v zápise ze zasedání Zastupitelstva městyse jmenovitě uváděno

Starostka městyse Mgr. Martina Bočková poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání
Zastupitelstva městyse Drásov v 19:50 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání dle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………….
Bc. Martin Dvořák
člen zastupitelstva městyse Drásov

dne …...………………

……………….…………………….
Jiří Krejsa
člen zastupitelstva městyse Drásov

dne .…………………..

Starostka:

...……………………………………
Mgr. Martina Bočková
starostka městyse Drásov

dne .….……………….

Zapisovatel:

…………………………………….
Iva Štěpánková

dne .….……………..

Razítko obce:

Vyvěšeno: dne …………………
Sňato:

dne …………………
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