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ZÁPIS
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunratice konaného
v pátek 29. března 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunratice
Zahájení:

Pan starosta obce přivítal všechny přítomné na veřejném zasedání zastupitelstva obce

Přítomni:

Miroslava Farská, Milan Franc, Milan Götz, Miloslav Götz, Miroslav Liška, Zdeněk Liška,
Jiřina Lukášová, Luděk Pažout a Mgr. Jana Runkasová.
---

Nepřítomni:

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Určení
zápisu:

ověřovatelů

Určení zapisovatelky:

Ověřovateli zápisu jsou určeni paní Jiřina Lukášová a pan Luděk Pažout.
Zapisovatelkou je určena paní Miroslava Pospíchalová

Návrh programu a jeho schválení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Účetní závěrka a závěrečný účet obce za rok 2018
Účetní závěrka a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Kunratice za rok 2018
Fond rozvoje bydlení – poskytnutí půjček
ELIPROM – smlouva o zřízení věcného břemena
Liberecký kraj – žádost o poskytnutí dotace
Lesy ČR – souhlas s převodem komunikace
Jan Koťátko – souhlas s vodovodní přípojkou
Různé:
 Informace o chodu obce
 Finanční podpora subjektů poskytujících sociální služby
Diskuse

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program jednání zastupitelstva byl přijat.

K bodu programu č. 1 – Účetní závěrka a závěrečný účet obce za rok 2018:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s informacemi k účetní závěrce a závěrečnému účtu obce za uplynulý rok.
Již šest let platí novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která se promítla i do změny zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, čímž zavedla obcím povinnost schvalovat účetní závěrku, která se skládá z ROZVAHY a z VÝKAZU ZISKU
A ZTRÁTY. Jedná se o výkazy, z nichž je patrný výsledek hospodaření za předchozí rok. Dle vyhlášky č. 220/2013
Sb., na základě které jsme zpracovali i směrnici pro schvalování účetní závěrky, se nově účetní závěrka sestává
ještě
ze zprávy o výsledku finanční kontroly, inventarizační zprávy a zprávy o výsledku hospodaření. Obec hospodařila
s kladným výsledkem ve výši 1.235.041,99 Kč. Hospodářský výsledek se skládá z hospodaření v hlavní činnosti ve
výši 971.195,52,- Kč a doplňkové činnosti ve výši 263.846,47,- Kč. Výsledek hospodaření je ovlivněn prodejem dvou
pozemků k výstavbě rodinných domů, lesním hospodařením a provozem pohostinství. Pokud zastupitelstvo
nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných skutečností věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, schválí tuto účetní závěrku do konce června. O schválení
účetní závěrky se pořídí protokol, který se odesílá nejpozději do 30. 6. do centrálního systému účetních informací
státu. Kontrola hospodaření obce byla provedena za uplynulý rok celkem dvakrát. Poprvé 5. prosince 2018 jako
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dílčí a 5. února 2019 jako závěrečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné méně závažné ani závažné chyby a nedostatky. Zápis o přezkoumání hospodaření
obce a Návrh na závěrečný účet obce za rok 2018 byl zveřejněn v souladu se zákonem od 1. do 20. března 2019.
Schválený rozpočet předpokládal schodek ve výši 300.000,- Kč. Po realizaci akcí podpořených dotací a prodeji
pozemků určených k výstavbě rodinných domů skončilo hospodaření obce rozpočtovým přebytkem ve výši
1.225.126,76 Kč. Za pozemky jsme získali 822 tisíc korun. Stav běžného účtu k 1. 1. 2018 byl 2.302.817,51 Kč.
Stav účtu Fondu rozvoje bydlení byl 287.912,58 Kč. Stav účtu pro hospodu byl 29.440,- Kč. Stav běžného účtu
k 31. 12. 2018 byl 2.967.397,04 Kč. Stav účtu Fondu rozvoje bydlení byl 326.065,64 Kč. Stav účtu pro hospodu byl
229.134,- Kč. Na závěr dodávám, stejně jako v minulých letech, že schodek neznamená, že obec hospodaří špatně
a přebytek, že obec hospodaří dobře.
Usnesení číslo
15/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje účetní závěrku obce Kunratice
za rok 2018.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Usnesení číslo
16/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání závěrečného účtu a zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření souhlasí s celoročním hospodařením obce v roce 2018 bez
výhrad a současně schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunratice
za rok 2018.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Proti: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 2 – Účetní závěrka a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Kunratice za rok 2018:
Pan starosta seznámil zastupitele s hospodařením příspěvkové organizace. Povinnost z prvního bodu platí i pro
naši příspěvkovou organizaci. Z výkazu ZISKU A ZTRÁTY vyplývá, že škola má záporný hospodářský výsledek ve výši
4,36 Kč a ztrátu navrhujeme pokrýt z rezervního fondu organizace. Je to vlastně skvělý výsledek, protože
příspěvková organizace nemá vytvářet rezervy a zároveň má hospodařit v rámci schválených ukazatelů.
V naší příspěvkové organizaci byl proveden audit kontrolorem ze Sdružení obcí Libereckého kraje. Kdy bylo
konstatováno, že organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady se jeví jako hospodárné a
nebylo zjištěno významné porušení závazných právních předpisů. Inventarizace proběhla za rok 2018 v pořádku.
Luděk Pažout – kolik je rozpočet školy?
Starosta – rozpočet školy je milion korun. Z toho dostane 720 tisíc napřímo v měsíčních příspěvcích. Opravy a další
služby platí prostřednictvím nás.
Miroslava Farská – bude se dělat kontrola akumulaček?
Starosta – ano bude.
Usnesení číslo
17/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní školy a mateřské školy Kunratice, okres Liberec za rok 2018.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Usnesení číslo
18/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Kunratice, okres Liberec za rok 2018,
který skončil ztrátou ve výši 4.36 Kč a souhlasí s pokrytím této ztráty z rezervního fondu
příspěvkové organizace.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Proti: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 3 – Fond rozvoje bydlení – poskytnutí půjček:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s podanými žádostmi o půjčky. Do prvního kola příjmu žádostí o poskytnutí
půjčky z Fondu rozvoje bydlení bylo k rozhodnému dni konce příjmu žádostí, tj. 25. března 2019, podáno celkem 5
žádostí s celkovou požadovanou částkou 350 tisíc korun. Jmenovitě: Jindřich Janouch žádá o 100 tisíc korun na
změnu systému vytápění a obnovu střechy. Pavel Čapek žádá o 50 tisíc korun na fasádu, podhledy a úpravu
pozemku před domem. Miroslav a Ladislava Liškovi žádají o 100 tisíc korun na rekonstrukci podkroví a rozšíření
systému vytápění. Jaroslav Lachman žádá 60 tisíc korun na rekonstrukci koupelny a podlahu obývací pokoj. Jana
Runkasová žádá 40 tisíc korun na renovaci balkonu a vybudování koupelny ve sklepě. Podané žádosti prošli
kontrolou úřadu i finančního výboru zastupitelstva. Žádosti splňují všechny požadavky a obsahují všechny přílohy
požadované pravidly pro poskytování půjček z FRB. Vzhledem k vyčerpání navržené částky není prozatím
uvažováno o vypsání dalších kol. V případě potřeby lze zapojit finanční prostředky akumulované na účtu FRB k
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dnešnímu dni, což je 50 tisíc. Nikdo jiný se však o půjčky nezajímal, takže k tomu není důvod.
Starosta – v rámci jednání finančního výboru bylo vzneseno několik připomínek ke směrnici, je potřeba se
dohodnout, zda neudělat revizi směrnice a případně se věnovat úpravě pravidel.
Místostarosta – žádosti by se daly sbírat průběžně během roku a až se to nahromadí tak je projednat.
Luděk Pažout – ve směrnici je 1. bodě, že jde o vzhled obce, ale v dalších bodech je to učesaný. Podle mě, ať si lidé
opraví, co chtějí. Třeba i zahradu. Kdo na to nemá, tak si stejně nepůjčí.
Jiřina Lukášová – když někdo přijde, že má zájem, tak se to udělá.
Starosta – napíšeme článek, na co si lze půjčit. V případě, že budou zájemci o půjčku, vyhlásíme další kolo.
Luděk Pažout – ať si lidé půjčí na co chtějí a mají lepší podmínky než v bance.
Starosta – můžeme půjčit více peněz, ale prozatím to nedělejme. Obec bude mít výdaje na projekty.
Zastupitelé Mgr. Jana Runkasová a Miroslav Liška jsou v tomto bodě jednání ve střetu zájmu, který tímto hlásí.
Usnesení číslo
19/2019
Hlasovalo: 9
Usnesení číslo
20/2019
Hlasovalo: 9
Usnesení číslo
21/2019
Hlasovalo:

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí půjčky v 1. kole příjmu
žádostí roku 2019 z Fondu rozvoje bydlení žadateli Jindřichu Janouchovi, bytem Kunratice
129, 464 01 Frýdlant na změnu systému vytápění a obnovu střechy ve výši 100.000,- Kč.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí půjčky v 1. kole příjmu
žádostí roku 2019 z Fondu rozvoje bydlení žadateli Pavlu Čapkovi, bytem Kunratice 67,
464 01 Frýdlant na fasádu, podhledy, úpravu pozemku před domem ve výši 50.000,- Kč.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí půjčky v 1. kole příjmu
žádostí roku 2019 z Fondu rozvoje bydlení žadateli Miroslavu Liškovi, bytem Kunratice 7,
464 01 Frýdlant na rekonstrukci podkroví a rozšíření systému vytápění ve výši 100.000,- Kč.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato.

Zdržel se Miroslav Liška.

Usnesení číslo
22/2019

Hlasovalo: 9
Usnesení číslo
23/2019
Hlasovalo: 9

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí půjčky v 1. kole příjmu
žádostí roku 2019 z Fondu rozvoje bydlení žadateli Jaroslavu Lachmanovi, bytem Kunratice
172, 464 01 Frýdlant na rekonstrukci koupelny a podlahu obývacího pokoje ve výši 60.000,Kč.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se:0

Usnesení bylo přijato.

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí půjčky v 1. kole příjmu
žádostí roku 2019 z Fondu rozvoje bydlení žadatelce Janě Runkasové, bytem Kunratice 171,
464 01 Frýdlant na renovaci balkonu a vybudování koupelny ve sklepě ve výši 40.000,- Kč.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 4 – ELIPROM – smlouva o zřízení věcného břemena:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo se smlouvou o zřízení věcného břemena. Smlouva o zřízení věcného břemena
- služebnosti č. IV-12-4015541/VB/04 ve prospěch ČEZ Distribuce souvisí se stavbou „LB-Kunratice ppč. 350/7,
úprava kNN“ v rámci níž byl zasíťován pozemek manželů Severýnových. Kabel vede z části krajnicí a pozemkem
p.p.č. 413/1 a z části je uložen v místní komunikaci ležící na pozemku p.p.č. 1534/2. Stavba byla dokončena a nyní
jde o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena, k čemuž jsme se již zavázali ve smlouvě o budoucí smlouvě
v červnu 2017. Za zřízení VB obdrží obec 6.000,- Kč. Podle dohody s realizátorem stavby byla obnovena i část
vozovky místní komunikace 11c, které se pokládka kabelu dotkla. Zde byl asfalt položen v celé šíři vozovky. Navíc
jsme díky této stavbě vyřešili problém s přeložkou elektrické přípojky k domu čp. 7. Budeme tak moci odstranit
dřevěné
sloupy
z pozemku p.p.č. 413/1, kde je plánovaná výstavba rodinných domů.
Usnesení číslo
24/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IV-12-4015541/VB/04 se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.
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Hlasovalo: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 5 – Liberecký kraj – žádost o poskytnutí dotace:
Pan starosta poskytl zastupitelstvu informace k chystané žádosti o poskytnutí dotace. V rámci programu obnovy
venkova podáme žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na III. etapu rekonstrukce
Kulturního domu v Kunraticích. Stejně jako v předchozích dvou etapách budeme žádat o maximální možnou
částku, která činí 300 tisíc korun. Vzhledem k nastaveným kritériím a bodovému hodnocení, bude činit výše
požadované dotace 30 % z celkových nákladů, abychom dosáhli na plný bodový zisk. Celkové náklady projektu se
budou pohybovat kolem milionu korun. V rámci třetí etapy zrekonstruujeme sociální zázemí kulturáku, včetně
rozvodů vody a vnitřní splaškové kanalizace, vyměníme zadní vchodové dveře a dveře na balkon a opravíme
sociálky a místnosti ve druhém nadzemním poschodí. V rámci rekonstrukce dámských toalet vznikne WC pro
invalidy.
Starosta – ještě se vrátím k nápadu s bytem. Omlouvám se, neměli jsem o něm ani jednat, protože objekt KD není
k bydlení určen. Jednak nesplňuje hygienické normy a za druhé jde o občanskou vybavenost.
Luděk Pažout – proč budeme dělat dvě sprchy a dva záchody? Já bych k tomu přistupoval pořád jako k bytu,
vyčistit, vybílit a připravit, kdyby někdo byl v nouzi, tak by tu mohl být? Přespání návštěvníků jde udělat v knihovně.
Starosta – dvě sprchy a dva záchody jsou kvůli rozdělení na muže a ženy. A je to právě kvůli tomu nouzovému
ubytování, kdyby bylo potřeba ubytovat více lidí z různých rodin, které se neznají.
Místostarosta – termíny realizace?
Starosta – projekt může trvat do září příštího roku. Já bych navrhoval vydržet s realizací až na prosinec a leden,
protože v rámci rekonstrukce budou sociálky mimo provoz.
Místostarosta – v knihovně je záchod.
Starosta – je, ale malý. Hospodu musíme na měsíc uzavřít a myslím, že je lepší to udělat v zimě a ne v sezóně.
Jiřina Lukášová – trochu odbočím. Chtělo by to opravit chodníčky ve školce.
Starosta – zkusíme to poopravit, je to v betonu, není to jednoduchý.
Usnesení číslo
25/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje z Programu obnovy venkova na projekt
„Rekonstrukce Kulturního domu – III. etapa“ a zároveň se zavazuje vyčlenit finanční
prostředky na vlastní podíl žadatele.

Hlasovalo: 9

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato.

Zdržel se Miloslav Götz.

K bodu programu č. 6 – Lesy ČR – souhlas s převodem komunikace:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí Lesů České republiky. Místní komunikace 1b vedoucí od křižovatky
s hlavní komunikací III/03511 Frýdlant Bogatynia kolem shořelé tržnice do Heřmanic leží na pozemku p.p.č. 796/1
v k.ú. Kunratice u Frýdlantu, který vlastní státní podnik Lesy ČR. Obec Heřmanice tuto komunikaci v minulosti
opravila v rámci budování cyklostezky a požádala Lesy ČR o převod do svého majetku, protože provádějí zimní
údržbu této silnice kvůli dopravní obslužnosti. Protože se jedná o komunikaci, která leží na našem území a máme ji
zanesenou do pasportu komunikací, požádal nás její současný vlastník o vyjádření k případnému převodu na obec
Heřmanice. Komunikace zůstane i nadále veřejně přístupná a průjezdná.
Usnesení číslo
26/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání souhlasí s převodem místní komunikace 1b
ležící na části pozemku p.p.č. 796/1 v k.ú. Kunratice u Frýdlantu vlastněném Lesy ČR do
majetku obce Heřmanice a zároveň se vzdáváme práva na převedení komunikace do
majetku
obce Kunratice.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 7 – Jan Koťátko - souhlas s vodovodní přípojkou:
Pan Starosta předložil zastupitelstvu žádost Ing. Petra Olyšara, který zastupuje manžele Koťátkovi. Manželé Věra
a Jan Koťátkovi koupili dům čp. 11 a rekonstruují jej. Tuto nemovitost potřebují připojit na veřejnou vodovodní síť
a přípojka bude uložena do veřejné účelové komunikace ve vlastnictví obce. Pro účely získání územního rozhodnutí
a stavebního povolení je zapotřebí souhlasu obce, coby vlastníka dotčené komunikace, resp. pozemku.
Usnesení číslo

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání berou na vědomí záměr výstavby vodovodní
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27/2019

přípojky pro čp. 11, Kunratice u Frýdlantu, zároveň souhlasí s napojením rodinného domu
na veřejný vodovod. Dále souhlasí s výstavbou a umístěním vodovodní přípojky do veřejně
přístupné účelové komunikace ležící na pozemku p.p.č. 1529/2. Souhlas je udělen
stavebníkům Věře a Janu Koťátkovým.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu RŮZNÉ – Všeobecné informace o chodu obce:
 Odstávka elektřiny – Ve čtvrtek 4. dubna nepůjde od 7 do 19 hodin elektřina v celé obci.
 Svoz objemného a nebezpečného odpadu – Svoz objemného a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu
6. dubna od 9 do 11 hodin na návsi.
 FVS – úprava stanov společnosti – v červnu proběhne na valné hromadě změna stanov, kde bude doplněn
předmět podnikání o autodopravu.
 Úprava hnízd s kontejnery na tříděný odpad – podklad pod kontejnery vyjde cca na 25 tisíc korun. Ocelová
konstrukce vyjde rovněž na 25 tisíc korun. Kontejnerová stání se trochu zvětší kvůli lepší manipulaci.
 Hasičské cvičení – v těchto dnech probíhá jednání, v rámci kterého domlouváme scénář a činnosti při
hasičském cvičení, které u nás proběhne v sobotu 8. června. Půjde o přeshraniční spolupráci s kolegy z Polska.
Budeme žádat o dotaci z Euroregionu Nisa.
 Hodiny na kostelní věži – hodiny již několik měsíců nefungují. Jde o poruchu součástky, která je těžko
vyrobitelná. Přemýšlíme, zdali hodinový stroj nesnést dolů a po vyčištění jej ponechat jako muzejní kousek.
Místo něho pořídit elektrický hodinový stroj, jaký mají ve Frýdlantě. Pokud byste s tím souhlasili, rád bych
na jeho pořízení vypsal veřejnou sbírku. Ve čtvrtek jedu na seminář určený právě na pořádání veřejných
sbírek.
Luděk Pažout – vyhlásit to můžeme a uvidíme, kolik se nasbírá.
Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání bere poskytnuté informace na vědomí.
K bodu programu RŮZNÉ – Finanční podpora subjektů poskytujících sociální služby:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo se podanými žádostmi o finanční podporu. Jako každý rok, tak i letos jsme
obdrželi několik žádostí od společností poskytujících sociální služby na finanční podporu. V současnosti toto řešíme
i na půdě DSO Mikroregionu Frýdlantsko. V pondělí mám schůzku s paní Porubskou, která se tomuto problému
věnuje. Bohužel v systému chybí peníze a pokud budeme některou z poskytovaných služeb v našem území pro
občany potřebovat, musíme pomoci s dofinancováním. Žádosti poslali: Domov U Spasitele, Hospic, Diecézní
charita Litoměřice, Snílkův dům na půl cesty a Linka bezpečí.
Miroslav Liška – je možnost kontrolovat, zda to dělají?
Starosta – myslím že, kontroly probíhají. Poskytovatelé jsou přihlášení v krajské informační síti a funguje to.
Luděk Pažout – mikroregion nám bude diktovat kolik přispějeme a kam?
Starosta – mikroregion nebude nic diktovat, ale řeší princip rozdělování peněz.
Miroslav Liška – proč bychom měli přispívat do společného fondu a pak si stejně vybereme, komu to dáme?
Starosta – protože bude kontrola, že dostávají tolik, kolik potřebují a ne více. Teď to nevíme.
Luděk Pažout – ať poskytnou informace, kam se peníze mají dát a my rozhodneme, jestli je dáme.
Starosta – Mikroregion nám usnadní práci, nebudeme muset žádosti vyřizovat. Byl by pro nás servisní středisko.
Miroslav Liška – ať nám řeknou, kdo tam z Kunratic chodí a nemám problém přispět.
Starosta – na webovkách máme odkaz na FRYSKO, kde jsou potřebné informace. Jde i o programy prevence.
Zastupitelstvo obce vzalo informace na vědomí a počká na řešení v rámci DSO Mikroregionu Frýdlantsko.
Diskuse:
 Luděk Pažout – u zastávky Marmeládka je dřevěná cedule, kde je fotka Pohanských kamenů a nápis
Od zámku Czocha k zámku Frýdlant. O zámcích tam není nic. Druhá cedule je rozpadlá.
o Starosta – cedule nejsou naše. Zkusím zjistit, zda by nešla ta stará využít pro nás.
Závěr:

Pan starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání a ukončil jednání v 19:30 hodin.

Přílohy:

Prezenční listiny

Zapsala: Miroslava Pospíchalová
V Kunraticích dne 29. 03. 2019
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce

Zápis ověřili:

Jiřina Lukášová
Luděk Pažout
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…
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Zdeněk Liška

Milan Götz

místostarosta

starosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce

6

