
Pořadové číslo:  12/7 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 17.04.2020 

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Uzavření smluv o poskytnutí dotace se soukromými mateřskými školami  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 180.000 Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako předávajícím a společností 

Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, 

Přerov I–Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá na 

dobu určitou od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2024 a tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2020 

 

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 440.000 Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako předávajícím a společností 

Speciální mateřská škola A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I–Město, U 

Bečvy 2883/2, jako příjemcem. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá na dobu určitou od 

01. 09. 2020 do 31. 08. 2024 a tvoří přílohu č. 2 důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2020 

 

3. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 400.000 Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako předávajícím a společností 

Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad Bečvou, 



Lipník nad Bečvou I-Město, Loučská 237/1, jako příjemcem. Smlouva o poskytnutí dotace se 

uzavírá na dobu určitou od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2024 a tvoří přílohu č. 3 důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2020 

 

4. schvaluje poskytování školního stravování dětem a žákům zapsaným do: 

 Soukromé základní školy Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, 

Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2,  

 Speciální mateřské školy A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I–Město, U 

Bečvy 2883/2, 

 Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad 

Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Loučská 237/1, 

  

v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerov za stejných podmínek 

jako žákům základních škol zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové zprávy na 

dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2024. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti a žáky 

zapsané do jmenovaných škol a umístěné na pracovištích situovaných v Přerově. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2020 

 

5. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

403 158,0 * 76,7 403 234,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3111 610 Mateřské školy 11 392,2 + 50,0 11 442,2 

3113 610 Základní školy 25 412,6 * + 26,7 25 439,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 43 604,8 * + 76,7 43 681,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 35. schůzi konané dne 8. 4. 2020 a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

 

 

 



Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. Soukromé základní a 

mateřské školství (v případě ad 1. a 2. návrhu na usnesení se zaměřením na inkluzi žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami) je přínosnou alternativou v oblasti nabídky různých typů škol v Přerově.  

 

Odbor ekonomiky: 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 76 700 Kč za účelem dofinancování výše uvedených dotací. V případě 

schválení budou převedeny finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019. S ohledem na 

stávající vývoj hospodářství a očekávané dopady na plnění sdílených daní odbor ekonomiky 

nedoporučuje navyšování dotací soukromým školským zařízením. 

 

 

 

Důvodová zpráva:  

 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 6. jednání konaném dne 17. 6. 2019 usnesením 218/6/6/2019 

schválilo Koncepci rozvoje školství statutárního města Přerova na období 2019 – 2024, jejímž 

strategickým cílem pro oblast soukromého školství bylo umožnit provozování soukromých 

základních a mateřských škol v objektech ve vlastnictví statutárního města Přerova. K naplnění 

tohoto cíle byla zvolena následující opatření:  

 

1. připravit podmínky dlouhodobých nájmů a výpůjček objektů Máchova 3,  

U Bečvy 2 a 3 a Bajákova 18, pro potřeby soukromého základního a předškolního 

vzdělávání,  

 

2. pokračovat v podpoře soukromých a církevních základních a mateřských škol,  

které vhodně doplňují nabídku základních a mateřských škol zřizovaných statutárním 

městem Přerovem,   

 

3. směřování podpory na školy zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí a žáků  

se speciálními vzdělávacími potřebami a vyšším stupněm podpůrných opatření  

nebo dětí mladších 3 let. 

 
Rada města Přerova na své 8. schůzi konané dne 11. 2. 2019 usnesením 243/8/8/2019 schválila 

prodloužení smluv o poskytnutí dotace jednotně do 31. 8. 2020 se společnostmi: 

 

 Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o., - provozující základní školu 

v objektu Přerov, Máchova 3, 

 Speciální mateřské školy A & J s.r.o., - provozující speciální mateřskou školu v objektu 

Přerov, U Bečvy 2,  

 Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., - provozující mateřskou školu v objektu 

Přerov, Bajákova 18. 

 
Uvedené soukromé školy působí dlouhodobě na území města Přerova a po celou dobu svou činností 

vhodně rozšiřují nabídku základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem. 

Z tohoto pohledu je žádoucí pokračovat v systému podpory soukromého mateřského a základního 

školství na území města Přerova. Vzhledem k tomu, že výše uvedené školy vykonávají svou činnost 

v objektech a prostorách ve vlastnictví statutárního města Přerova, je nutné poskytování dotací 

propojit i s uzavřením nových smluv o nájmu  

a výpůjčce, které jsou předkládány v samostatném materiálu.  



 

Odbor sociálních věcí a školství požádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o stanovisko k 

přenechání nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Přerova k užívání za účelem 

provozování základní a mateřské školy za zvýhodněné nájemné a poskytnutí peněžité dotace 

soukromým školám. Hlavním smyslem dotazu bylo vyloučit možnou veřejnou podporu.  

Z odpovědi vedoucí oddělení veřejné podpory je zásadní, že na veřejné vzdělávání organizované 

v rámci státního vzdělávacího systému a financované a kontrolované státem lze pohlížet jako na 

nehospodářskou činnost. S ohledem na skutečnost, že i soukromé mateřské a základní školy jsou 

z převážné většiny financovány z veřejných prostředků, nelze na ně pohlížet jako na podnik 

s hospodářskou činností. Dalším argumentem, proč se v tomto případě nejedná o veřejnou 

podporu je skutečnost, že podporou činnosti uvedených škol nemůže dojít k ovlivnění obchodu 

mezi členskými státy EU. Veřejná podpora má 4 kumulativní znaky a nenaplnění minimálně jedno 

z nich znamená, že se o veřejnou podporu nejedná. Toto je i náš případ a na soukromé mateřské a 

základní školy nelze pohlížet jako na hospodářské podniky.      

Úřad se proto domnívá, že soukromé školy, kterým byl státem udělen souhlas působit jako mateřská 

škola nebo základní škola a jsou vedeny v rejstříku škol a školských zařízení, jednají v souladu 

s vnitrostátním vzdělávacím systémem.  

 

ad 1.  

Na území statutárního města Přerova provozuje soukromou základní školu společnost Soukromá 

základní škola Acorn′s & John′s school s.r.o. Jednatel pan Stanislav Žalud požádal o 

obnovení smlouvy o poskytnutí dotace. Filozofií základní školy je podporovat inkluzivní 

vzdělávání, které vytváří rovné podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Systém péče o tyto žáky je velmi dobře nastaven a jsou vzdělávání na 

základě individuálních vzdělávacích programů. Z podpůrných a vyrovnávacích opatření 

jsou vedle speciálních metod a forem práce využívány kompenzační učební pomůcky a 

je upravena organizace vzdělávání s využitím asistenčních služeb. Žáci školy mohou 

využívat školní minibus, který usnadňuje rodičům rozvoz a svoz dětí do školy. 

 

Dle zahajovacího výkazu je do základní školy k 30. 9. 2019 zapsáno celkem 53 žáků, 

z nichž je 29 umístěno ve speciálních třídách. Z celkového počtu žáků je 27 na 1. stupni  

a 26 žáků na 2. stupni základní školy. Dle vyjádření zřizovatele školy je 33 žáků 

s trvalým pobytem v Přerově a jeho místních částech. Základní škola vzdělává společně 

žáky bez handicapu a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Organizace vzdělávání je 

realizována malotřídní formou, kdy jsou vzděláváni společně žáci více ročníků. Výše úplaty 

za základní vzdělávání činí 400 Kč/měsíc a za školní družinu je hrazeno 100 Kč/měsíc. 

Ředitelství soukromé základní školy zohledňuje výši úplaty i u sociálních případů, kdy je 

výše úplaty snižována na 100 – 150 Kč/měsíc. V případě zapsání sourozence je pro něho 

úplata stanovena ve výši 50 % z původní výše. 

 
Statutární město Přerov poskytuje od září 2012 jmenované společnosti na provozní náklady předmětné 

základní školy, zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družinu) a zařízení školního stravování (školní 

jídelnu – výdejnu) dotaci, a to v roční výši 100.000 Kč, přičemž tento závazek končí rovněž dnem 31. 

8. 2020.  

 

Česká školní inspekce provedla na tomto zařízení poslední inspekční činnost ve dnech 16. – 18. 

června 2015 a konstatovala následující zjištění: 

 

 škola naplňuje své vzdělávací záměry v oblasti inkluzivního vzdělávání, podporuje 

přirozené soužití a vzdělávání žáků hlavního vzdělávacího proudu se žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami, 



 většinou uplatňuje vhodné vzdělávací a výchovné strategie a prokázaná úroveň 

očekávaných výstupů osvojených dovedností žáků převážně odpovídala jejich 

věkovým a individuálním možnostem, 

 výuka byla cílena k rozvoji osobnosti žáků z hlediska stanovených klíčových 

kompetencí a funkčních gramotností a s ohledem na jejich individuální potřeby, 

 pozitivně je hodnocen zejména individuální přístup vyučujících k žákům, názornost a 

činnostní pojetí výuky, škola má promyšlený a fungující systém podpory neúspěšných 

žáků, výsledky vzdělávání pozitivně ovlivňuje rovněž cílená prevence rizikového 

chování, 

 nedostatky byly zaznamenány v kontrole ředitelky školy při naplňování stanovených 

opatření a posouzení míry jejich účinnosti,   

 příležitostí k rozvoji školy a zlepšení celkových výsledků vzdělávání je v souladu se 

strategiemi nastavenými ve školních vzdělávacích programech v uplatňování prvků 

sebehodnocení,  

 od poslední inspekční činnosti (r. 2008) se zvýšila odborná kvalifikace 

pedagogických pracovníků, 

 ke zlepšení materiálních a psychohygienických podmínek žáků i pedagogů přispělo 

vybudování dvou tříd a realizace projektu ESF, kterým se zmodernizovalo zejména 

vybavení informační a komunikační technikou. 
 

 

ad 2.  

Na území statutárního města Přerova provozuje soukromou speciální mateřskou školu společnost 

Speciální mateřská škola A  J s.r.o. (jednatelé Stanislav Žalud a Markéta Jiskrová). Jednatel 

pan Stanislav Žalud požádal o obnovení smlouvy o poskytnutí dotace. Speciální mateřská 

škola se zaměřuje na předškolní vzdělávání dětí se zrakovými vadami a kombinovanými 

vadami a má k dispozici speciální pedagogy, asistenty pedagoga a zdravotní sestru 

s ortoptickou odborností. V případě zájmu rodičů mohou být děti sváženy školním 

minibusem.  
 

Speciální mateřská škola je provozována v objektech Přerov, U Bečvy 2 a 3.  

Dle zahajovacího výkazu je do speciální mateřské školy ke 30. 9. 2019 zapsáno ve dvou 

třídách 20 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a v průběhu roku se počet dětí 

zvýšil na 22. Výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 400 Kč/měsíc (slevy jsou 

poskytovány ze sociálních důvodů dle dohody a sourozenci hradí 50 % ze základní měsíční 

úplaty). Dětem v posledním ročníku mateřské školy není předškolní vzdělávání poskytováno 

bezplatně a všechny zapsané děti po celou dobu docházky do mateřské školy platí měsíční 

úplatu. 

 

Ve stejných prostorách je provozována i běžná Mateřská škola A & T s.r.o., ve které je 

zapsáno ve 2 třídách 33 dětí a v průběhu školního roku tento počet klesl na 28 dětí. 
V této mateřské škole je úplata stanovena na 550 Kč a za zapsané 2 leté děti rodiče hradí 600 

Kč. Na provoz této mateřské školy statutární město Přerov neposkytuje dotaci.    

 

Z celkového počtu 50 dětí Speciální mateřské školy A & J s.r.o. a Mateřské školy A & T s.r.o. 

má 5 dětí trvalý pobyt mimo Přerov. V části objektu Přerov, U Bečvy 3 je provozováno  

i odloučené pracoviště Soukromé základní školy Acorn's & John's s.r.o. 

 



Statutární město Přerov poskytuje od září 2013 jmenované společnosti na provozní náklady předmětné 

speciální mateřské školy a zařízení školního stravování (školní jídelnu – výdejnu) dotaci, a to v roční 

výši 340.000 Kč, přičemž tento závazek končí rovněž dnem 31. 8. 2020.  

 

Česká školní inspekce provedla na tomto zařízení poslední inspekční činnost ve dnech  

9. – 11. dubna 2019 a konstatovala následující zjištění: 

 

 mateřská škola udržuje dlouhodobě standardní provoz a naplňuje kapacitu na základě 

zájmu zákonných zástupců o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami škola disponuje kvalitním 

materiálním vybavením, 

 jsou nabízeny nadstandartních aktivit pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 škola zajišťuje individualizované vzdělávání směrem k osobnímu rozvoji každého 

jednotlivého dítěte, 

 speciální mateřská škola rozvíjí vzájemnou spolupráci s běžnou mateřskou školou 

v rámci neformálního propojení vzdělávání dětí obou škol, 

 při vzdělávání děti se speciálními vzdělávacími potřebami škola efektivně využívá 

odbornou ortoptickou zdravotní sestru jako další podpůrné opatření, 

 chybí pravidelná aktualizace povinné dokumentace v souladu aktuálně platnou 

legislativou,  

 kontrolní činnost ředitelky ve vztahu k celému provozu školy včetně kontroly povinné 

dokumentace školy není dostatečná, 

 přetrvává absence kvalifikace pedagogů pro speciální vzdělávání, 

 není zcela naplňován profesní rozvoj každého pedagoga, například výměnou 

pedagogických zkušeností s dalšími školami, 

 ve vzdělávání není dostatečně uplatněno sebehodnocení a vzájemné vrstevnické 

hodnocení dětí. 
 

ad 3.  

Na území statutárního města Přerova provozuje soukromou mateřskou školu společnost Základní 

škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o. (jednatelé Věra a Petr Pospíšilovi). Jednatelé 

manželé Pospíšilovi požádali o obnovení smlouvy o poskytnutí dotace. Uvedený subjekt 

provozuje činnost mateřské školy v Přerově od roku 1997 a to stále ve stejném objektu 

Bajákova 18. Mateřská škola nabízí nadstandardní nabídku ve formě výuky angličtiny 

hrou, logopedické péče, hrou na hudební nástroje a keramikou. Mateřská škola má 

k dispozici i školní Sluníčkobus, který nabízí zajištění dopravy dětí do MŠ i zpět.  

 

Mateřská škola je provozována v  Přerově v objektu Bajákova 18. Dle zahajovacího výkazu  

je ke 30. 9. 2019 do mateřské školy zapsáno 44 dětí ve 2 třídách a 4 děti mají trvalý pobyt 

mimo Přerov. Z celkového počtu 2 tříd je jedna třída zřízena jen pro 2 leté děti. Výše 

základní úplaty za předškolní vzdělávání činí v tomto školním roce 1.000 Kč/měsíc  

a sourozenci platí 800 Kč/měsíc. Dětem v posledním ročníku mateřské školy není 

předškolní vzdělávání poskytováno bezplatně a všechny zapsané děti po celou dobu 

docházky do mateřské školy platí měsíční úplatu. 

 
Statutární město Přerov poskytuje od září 2013 jmenované společnosti na provozní náklady předmětné 

mateřské školy a zařízení školního stravování (školní jídelnu – výdejnu) dotaci,  

a to v roční výši 350.000 Kč, přičemž tento závazek končí rovněž dnem 31. 8. 2020.  

 

Česká školní inspekce provedla na tomto zařízení poslední inspekční činnost ve dnech  

9. – 11. dubna 2019 a konstatovala následující zjištění: 



 

 složení pedagogického sboru umožňuje plnit záměry a cíle všech ŠVP a je 

stabilizovaný, v MŠ plně kvalifikovaný, 

 úroveň předškolního vzdělávání včetně vyhodnocování výsledků nebyla dlouhodobě 

promyšleně sledována, 

 vzdělávání v mateřské škole probíhalo ve volnějším režimu se standardním okruhem 

činností v rámci integrovaných bloků, které respektují vzdělávací oblasti, časově 

korespondují s ročními obdobími a jsou doplněny kulturními akcemi různorodého 

charakteru, čímž přispívají k rozvoji společenských návyků a dovedností dětí, 

 mateřská škola poskytuje nadstandardní nabídku ve formě logopedické péče, angličtiny 

a němčiny hrou, zdravotní cvičení (jóga), hippoterapii pro děti s vadným držením těla, 

plavecký výcvik, hru na hudební nástroj a keramický kroužek,  

 rozšířená vzdělávací nabídka tak účinně přispívá k dosažení očekávaných výstupů i k 

vytváření základů klíčových kompetencí a základů jazykové gramotnosti,  

 zlepšila se prezentace subjektu prostřednictvím webových stránek, 

 zvýšila se úroveň vybavení školy moderní didaktickou technikou a materiální vybavení 

pracoviště mateřské školy v Přerově, 

 předávání poznatků a sdílení pedagogických zkušeností je nahodilé, vzájemné hospitace 

učitelek mateřské školy nejsou realizovány, profesní spolupráce s využitím zpětné 

vazby se tedy neodráží ve zlepšování kvality poskytovaného předškolního vzdělávání, 

 na děti v mateřské škole byly kladeny požadavky v souladu se stanovenými 

vzdělávacími cíli, převažovala však frontální forma vzdělávání bez potřebné 

individualizace a diferenciace, čímž nebyly zcela respektovány vzdělávací potřeby  

a schopnosti jednotlivých dětí, 
 

ad 4. 

Statutární město Přerov neuplatňuje u těchto tří společností působících v mateřském  

a základním školství po dobu trvání nájemních vztahů úhrady provozních nákladů školního stravování 

dětí a žáků, které vznikají zařízením školního stravování zřízeným statutárním městem Přerov při 

zabezpečení tohoto stravování. Školní stravování je poskytováno dětem a žákům soukromých škol 

za stejných podmínek jako dětem a žákům základních  

a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem.  

 

Poskytování těchto výše uvedených dotací je provázáno s dodržováním jednotlivých ustanovení 

smluv o nájmu a výpůjčce s těmito společnostmi. 

 

Dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním  

a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, se třem výše uvedeným soukromým školám (jako 

právnickým osobám vykonávajícím činnosti škol zapsaných do školského rejstříku) poskytuje dotace 

ze státního rozpočtu, a to prostřednictvím smlouvy uzavřené  

s krajským úřadem podle uvedeného zákona. Dotace se poskytuje k financování neinvestičních výdajů 

souvisejících s výchovou a vzděláváním ve školách a se službami  

a vzděláváním, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisí a 

na běžný provoz školy a školského zařízení. Tzn., že dotaci lze použít na krytí mzdových  

i provozních nákladů škol. Společnost se v této smlouvě zaváže k vynaložení celého svého zisku za 

příslušný kalendářní rok na vzdělávání a školské služby. Dotace se poskytuje  

na školní rok. 

 

Orgánům města je předkládán následující návrh řešení: 

a) projednat schválení nových smluv o poskytnutí dotace s těmito společnostmi na dobu 

určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2024 – RM  ZM, 

 



b) projednat schválení poskytování školního stravování dětem a žákům zapsaným do uvedených 

3 soukromých škol v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerov 

za stejných podmínek jako dětem a žákům základních a mateřských škol zřízených 

statutárním městem Přerov na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2024 – RM  ZM.   
 

ad 5. 

Odbor sociálních věcí a školství má v rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2020 

vyčleněnou částku na dotace soukromým školám pro období 9-12/2020 v celkové výši 

263.333 Kč. V případě schválení uzavření výše uvedených smluv o poskytnutí dotace 

budou příslušné částky jednak muset být navýšeny rozpočtovým opatřením o 76.667 Kč 

a zároveň promítnuty do následujících příprav návrhů rozpočtu až do roku 2024 v roční 

výši 1.020.000 Kč.  

 

 


