
VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. listopadu 2014 
(RM č. 26) 

 
Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisu, byly osobni údaje z výpisu usneseni vymazány. 
 
 

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 
Bod programu: Schválení programu RM č. 26 
 
usnesení č.: 14/26/1/01 
RM schvaluje návrh programu 26. zasedání RM s dodatečnými body jednání, byla provedena 
kontrola zápisu RM č. 25 /2014 (plnění usnesení).  

 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: : Přidělení družstevního bytu č. 3 v čp. 101 do nájmu - BD Na Hrádku 
 
usnesení č.: 14/26/2/01  
RM schvaluje přidělení družstevního bytu v čp. Na Hrádku Ing. B. D. do nájmu, na dobu neurčitou, 
jako novému vlastníkovi příslušného členského podílu v „Bytovém družstvu Na Hrádku, družstvo,“ 
s účinností od 1. 12. 2014.  

 
Bod programu: Platové výměry ředitelů školských příspěvkových organizací 
 
usnesení č.: 14/26/2/02 
1. RM bere na vědomí změny platových výměrů ředitelů školských příspěvkových organizací 
zařazených dosud do platového tarifu dle přílohy, nařízení vlády č. 448/2011, s účinností od 1. 11. 
2014, z důvodu legislativní změny a převodu do tarifů dle nové přílohy, nařízení vlády č. 224/2014 (viz 
platové výměry v příloze materiálu). 
 
2. RM schvaluje platový výměr Mgr. P. K., ředitelky příspěvkové organizace města Kralupy  
nad Vltavou „Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše,“ dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, 
s účinností od 1. 12. 2014. 

 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 32/2014 
 
usnesení č.: 14/26/3/01 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2014, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 18.000,- Kč. Jedná 
se o peněžitý dar od paní Černé na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory. 
Navýšení příjmů kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351 o 18.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – odbor 
SVŠK,  
§ 4351 o 18.000,- Kč. 
 
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2014 v celkové výši 239.500,- Kč. Jedná 
se o nadrozpočtové příjmy, které nebyly zahrnuty v plánovaném rozpočtu na rok 2014.  
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 1340…….…………………… 134.436,- Kč   
kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4341, pol. 2229..……………...................   14.497,- Kč  



kap. č. 2 – odbor SVŠK, § 4351, pol. 2324..……………...................   80.767,- Kč 
kap. č. 4 – správní odbor, § 3632, pol. 2324 …………………………   9.800,- Kč 
navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901  
rezerva města 239.500,- Kč  
 
3. Přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na základě usnesení 
Zastupitelstva Středočeského kraje v celkové výši 10.000,- Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci  
účelově určenou na výdaje spojené se zabezpečením oblastního kola soutěže Středočeská in-line 
brusle 2014 pro organizátora ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 10.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – 
odbor SVŠK, § 3113 o 10.000,- Kč. 
B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši 549.106,50 Kč. 
Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města. Jedná se o převody z těchto kapitol: 
č. 2 SVŠK, § 3314, pol. 5222 – neinvestiční transfery…………………………………... 950,- Kč  
§ 3429, pol. 5229 – ostatní neinvestiční transfery – granty ………………  186,50 Kč 
§ 3599, pol. 5175 – pohoštění …………………………………………….  1.000,- Kč 
§ 4359, pol. 5164 – nájemné ………………………………………………..  500,- Kč 
 
č. 5 Realizace investic, § 3113, pol. 5169 – nákup ostatních služeb ………………… 24.470,- Kč  
 
č. 8 SAOISV, § 6171, pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek…………….    2.000,- Kč  
 
č. 11 OKTAJ, § 6171, pol. 5162 – služby telekomunikací………………………….. 120.000,- Kč 
§ 6171, pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby ………. 100.000,- Kč 
§ 6171, pol. 5192 – poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady …………  40.000,- Kč  
 
č. 14 Výstavba, § 3635, pol. 5169 – nákup ostatních služeb ……………………….. 100.000,- Kč 
§ 2169, pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby …….. 100.000,- Kč 
§ 2169, pol. 5169 – nákup ostatních služeb ………………………… 60.000,- Kč  
na kap. č. 1 ekonomický odbor, § 6409, pol. 5901 – rezerva města ……………… 549.106,50 Kč 
 
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 140.000,- Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK z § 3419  
pol. 5222 (neinvestiční transfery) ve výši 126.000,- Kč a z § 4341 pol. 5660 (neinvestiční půjčené  
prostředky obyvatelstvu) ve výši 14.000,- Kč na § 4329 (ostatní sociální péče a pomoc dětem  
a mládeži). Finanční prostředky budou použity na posílení položky na sociálně právní ochranu dětí. 
 
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 140.000,- Kč z kap. č. 2 – SVŠK § 3113 pol. 5331 
(neinvestiční příspěvek PO) na kap. č. 1 – ekonomický odbor § 6409 pol. 5901 (rezerva města). Jedná 
se o ponížení neinvestičního příspěvku pro PO ZŠ Václava Havla z důvodu nízkého čerpání elektrické 
energie a topné vody v měsících leden až duben a následné zateplení budov.  

 
 

 
IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 

Bod programu: Prodloužení termínu dokončení díla „Demolice objektu čp. 65 Trojanova ulice“ 
 
usnesení č.: 14/26/4/01 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. SMSML/00006/2014 na prodloužení termínu dokončení demolice 
objektu čp. 65 v Trojanově ulici do 31. 5. 2015. Důvodem je nutnost provedení přeložky vedení  
ve správě společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  

 



Bod programu: „Informace o výběru zhotovitele akce „Nové VO v ulici V Růžovém údolí“ 
 
usnesení č.: 14/26/4/02 
RM bere na vědomí doplňující informaci odboru RIaSM o výběru zhotovitele akce „Nové veřejné 
osvětlení v ulici V Růžovém údolí, Kralupy nad Vltavou“. Zhotovitelem akce bude společnost RAISA 
spol. s r.o., Kolín IV, za cenu 2.039.905 Kč vč. DPH. S tímto uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo. 
Termín dokončení stavby bude 31. 12. 2014. Současně bude s vybraným zhotovitelem uzavřen 
dodatek k SOD na vícepráce v celkové výši 40.670,5 Kč vč. DPH. 

 
Bod programu: Informace o havarijním stavu oplocení areálu ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou 
 
usnesení č.: 14/26/4/03 
RM bere na vědomí informaci odboru RIaSM o havarijním stavu části oplocení areálu ZŠ Třebízského 
v Kralupech nad Vltavou a předloženou cenovou nabídku na provedení nového oplocení. 
 
RM doporučuje ZM zařadit finanční prostředky na provedení opravy popsaných částí oplocení ZŠ 
Třebízského v celkové výši 700.000 Kč do rozpočtu odboru RIaSM na rok 2015. 

 
Bod programu: „Informace – více a méně práce „ Oprava komunikace v ulici Pod Hradištěm“ 
 
usnesení č.: 14/26/4/04 
RM schvaluje dodatek č. 2 k SOD č. RISML/00047/2014 na provedení víceprací a méněprací v rámci 
akce „Oprava místní komunikace ul. Pod Hradištěm, Kralupy nad Vltavou" firmou: Porr a.s., Praha 1. 

 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Pronájem objektu s pozemkem st. 753 v k. ú. Kralupy n/Vlt 
  
usnesení č.: 14/26/5/01 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem  pozemku st. 753 o výměře 366 m2 v k. ú. 
Kralupy nad Vltavou, jehož součástí je stavba bez čp. – jiná stavba, za účelem skladování paliva  
se společností Z&D s.r.o. za nájemné ve výši 6.000 Kč/rok s 6 ti měsíční výpovědní dobou. 

 
Bod programu: Žádost o pronájem pozemku pro umístění „AlzaBoxu“ 
 
usnesení č.: 14/26/5/02 
1. RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. 108/5 v k. ú. Kralupy nad Vltavou  
o rozměru cca 4 m2 za účelem umístění „AlzaBoxu“ společnosti ALZA.cz a.s. za cenu 6.000 Kč/m2/rok 
a umístění boxu u zdi pošty vedle parkomatu. 

 
Bod programu: Pronájem části pozemku za účelem umístění reklamních laviček 
 
usnesení č.: 14/26/5/03 
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č.108/24 k. ú. Kralupy nad Vltavou,  
za účelem umístění 2 ks reklamních laviček. 
Záměr města bude vyvěšen na úředních deskách a webových stránkách města. 

 
 
 
 
 
 



Bod programu: Návrh na schválení záměru o nájmu části pozemku pč.81/199, k. ú. Lobeček 
 
usnesení č.: 14/26/5/04 
RM schvaluje záměr o pronájmu části pozemku p. č.81/199, k. ú. Lobeček o ploše 420m2 za účelem 
vytvoření ochranného pásu zeleně a rekreační zóny k přilehlému rodinnému domu čp. 757, ulice 
I.Olbrachta. 

 
Bod programu: Bytové záležitosti: 
usnesení č.: 14/26/5/05 
1. P. S. – žádost o prodloužení NS 
2. N. K. – žádost o prodloužení NS 
3. R. K. – žádost o prodloužení NS 
4. D. F. – žádost o prodloužení NS 
5. M. K. – žádost o souhlas s podnájmem 
6. Mgr. H. – žádost o služební byt pro učitele 
 
1. P. S. 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt, Cesta brigádníků, s panem P. S. ze sociálních 
důvodů na dobu 1 roku od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2016. 
 
2. N. K. 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt, Vrchlického, s paní N. K. ze sociálních důvodů 
na dobu 1 roku od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015. 
 
3. Mgr. R. K. 
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt, Komenského nám., s panem Mgr. R. K., jako  
na byt služební na dobu 1 roku od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015. 
 
4. D. F. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Libušina, panu D. F. ze sociálních důvodů na dobu 
3 měsíce od 1. 12. 2014 do 28. 2. 2015 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu. 
 
5. M. K. 
RM schvaluje  podnájem bytu, Zeměchy. Podnájemní smlouva bude uzavřena mezi nájemci, manželi 
M. a D. K. a podnájemcem panem J. K. na dobu 1 roku od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
 
6. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt, Komenského nám. s Mgr. P. Č., jako na byt 
služební, na dobu 1 roku.  

 
 

VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Žádost Základní školy Kralupy nad Vltavou Václava Havla o přijetí věcného 
sponzorského daru 
 
usnesení č.: 14/26/6/01 
STAŽENO 

 
Bod programu: Žádost Základní školy Kralupy nad Vltavou Václava Havla o přijetí finančního 
sponzorského daru 
 
usnesení č.: 14/26/6/02  



RM schvaluje Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou přijetí finančního sponzorského 
daru, ve výši 5.000,-Kč, dle § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů od spol. Montako na adrese: s. r. o. Lobeček 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupené 
jednatelem společnosti Ing. Petrem Závodským. Přijatý dar bude využit na podporu vzdělávání  
a potřeb školy.  

 
 
Bod programu: Oznámení o uzavření kralupských MŠ v době vánočních prázdnin 
 
usnesení č.: 14/26/6/03 
RM bere na vědomí informaci ředitelek mateřských škol o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin a to:  
MŠ Dr. E. Beneše od 23. 12. 2014 do 2. 1. 2015 
MŠ Gen. Klapálka od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015  
MŠ Třebízského od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015 
 
RM ukládá ředitelkám MŠ do příští RM zjistit kolik zákonných zástupců dětí, by mělo zájem o provoz MŠ  
ve dnech 22. 12. a 23. 12. 2014

 
Bod programu: Příkaz RM k provedení inventarizace majetku a závazků organizací zřizovaných 
městem a organizačních složek města 
 
usnesení č.: 14/26/6/04 
RM schvaluje „Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků organizací zřizovaných městem 
Kralupy nad Vltavou a organizačních složek Města Kralupy nad Vltavou za období od 1. 1. 2014  
do 31. 12. 2014,“ v předložené podobě - viz příloha důvodové zprávy  

 
Bod programu: Návrh na využití neinvestičního příspěvku pro Kralupskou sportovní, spol. s r.o. 
 
usnesení č.: 14/26/6/05 
RM schvaluje nové využití částky ve výši 200 tis. Kč, v rámci již schváleného příspěvku města spol. 
Kralupská sportovní, s.r.o. (usnesení č. 13/09/4/4, ze dne 16. 12. 2013), na pokrytí části nákladů  
na pořízení časomíry na ZS ve výši 200.000,- Kč.  

 
Bod programu: Žádost Základní školy Václava Havla o čerpání z investičního fondu 
 
usnesení č.: 14/26/6/06  
RM schvaluje Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou čerpání z investičního fondu 
organizace ve výši 80.000,-Kč, dle § 31 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Na montáž a nákup vnitřní vchodové sestavy na chodbu před školní družinu. 

 
Bod programu: Dotace – terénní práce pro rok 2015 
 
usnesení č.: 14/26/6/07  
RM doporučuje ZM dodatečně schválit podání žádosti a spoluúčast obce v rámci dotace terénní 
práce pro rok 2015. 

 
 
 
 
 
 
 



 
VII. ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Bod programu: Nákup separačních tašek 
 
usnesení č.: 14/26/7/01 
RM schvaluje nákup separačních tašek za částku 20.000,- Kč a jejich poskytnutí občanům města 
Kralupy nad Vltavou zcela zdarma. 

 
Bod programu: Oprava administrativní chyby 
 
usnesení č.: 14/26/7/02 
1. RM ruší usnesení č. 14/25/7/01 ze dne 24. 10. 2014  
2. RM schvaluje převedení částky 85.000,- Kč z položky 9-3745-5169 org. 211„údržba zeleně 
v přírodních lokalitách“ na položku č. 9-3745-5169 org. 263„ošetření topolů podél komunikací“  
 
3. RM schvaluje převedení částky 20.000,- Kč z položky 9-3725-5169 „sběr bioodpadu z domácností“  
na položku č. 9-3745-5169 org. 263„ošetření topolů podél komunikací“  

 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Příspěvek z fondu starosty 
 
usnesení č.: 14/26/8/01 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč, a to z fondu starosty města 
JUNÁKU – Svazu skautů a skautek ČR (Středisko Střelka).  

 
 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
 

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

Bod programu: Stanovení obřadní místnosti, termínů konání svatebních obřadů a pověření 
oddávajících na volební období 2014 – 2018. 
 
usnesení č.: 14/26/10/1 
RM schvaluje obřadní místnost na volební období 2014 – 2018 na Městském úřadu v Kralupech  
nad Vltavou, Palackého nám. 1. 
 
RM schvaluje termíny konání svatebních obřadů na volební období 2014 – 2018 na každý pátek 
v měsíci od 9.30 hod. do 13.00 hod. a poslední víkend v měsíci na sobotu místo pátku. 
 
RM schvaluje oddávající na volební období 2014 – 2018: 
Mgr. Jiří Bozděch 
Jan Špaček 
Tomáš Pekárek 

 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis z jednání Sportovní komise dne 4. 11. 2014 
 
usnesení č.: 14/26/11/1 
RM bere na vědomí Zápis z jednání Sportovní komise ze dne 4. 11. 2014 



 
Bod programu: Informace týkající se sportovních oddílů 
 
usnesení č.: 14/26/11/2 
RM bere na vědomí informaci týkající se sportovního oddílů a to následovně:  
a) TJ Kanoistice bude krácen schválený příspěvek na akci regionální a celorepublikovou – Memoriál 
Jaroslava Froňka staršího – 19tý ročník. Akce se konala 23. - 24. 8. 2014. Příspěvek se bude krátit 
z původní výše 10.000,-Kč na 8.000,-Kč. Důvodem krácení příspěvku je snížení původní částky 
skutečných nákladů při předloženém vyúčtování. 
 
b) Rugby Clubu Kralupy bude krácen schválený příspěvek na akci regionální a celorepublikovou – 
Turnaj U11. Akce se konala 12. 10. 2014. Příspěvek se bude krátit z původních 7.000,-Kč na 5.000,-Kč. 
Důvodem krácení příspěvku je snížení původní částky skutečných nákladů při předloženém 
vyúčtování. 

 
Bod programu: Příspěvky pro FBC Kralupy 
 
usnesení č.: 14/26/11/3 
RM schvaluje na základě došlých žádostí příspěvky pro FBC Kralupy: 
a). Příspěvek ve výši 6.000,-Kč na akci regionální a celorepublikovou – Rookie Floorball Cup 2014  
(2. ročník florbalového turnaje v Kralupech nad Vlt.). Celkové náklady na danou akci činí 13.648,-Kč. 
 
b). Příspěvek ve výši 5.900,-Kč na akci pro veřejnost – Vánoční turnaj smíšených týmů 2014 
(florbalový turnaj smíšených družstev). Celkové náklady na tuto akci činí 7.700,-Kč. 

 
Bod programu: Příspěvek pro HK Kralupy 
 
usnesení č.: 14/26/11/4 
RM schvaluje na základě došlé žádosti příspěvek ve výši 12.000,-Kč pro HK Kralupy na akci regionální  
a celorepublikovou – Mikulášský mezinárodní turnaj hokejových přípravek 2006 a mladší. Celkové 
náklady na tuto akci činí 31.900,-Kč. 

 
Bod programu: Příspěvek pro KČT 
usnesení č.: 14/26/11/5 
RM schvaluje na základě došlé žádosti příspěvek ve výši 1.000,-Kč pro KČT Kralupy na akci pro 
veřejnost – Hostibejcký kros 2014. Celkové náklady na tuto akci činí 5.000,-Kč. 

 
Bod programu: Příspěvek pro BK Kralupy Junior 
 
usnesení č.: 14/26/11/6 
ODLOŽENO 

 
 

XII. INFORMACENA VĚDOMÍ 
Bod programu: Přehledová zpráva MŠ Gen. Klapálka 
 
usnesení č.: 14/26/12/1 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu MŠ Gen. Klapálka – nákup uzamykatelných skříní. 

 
 
 
 



Bod programu: Přehledová zpráva MŠ Gen. Klapálka 
 
usnesení č.: 14/26/12/2 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu MŠ Gen. Klapálka – oprava dvou místností v prádelně. 

 
Bod programu: Přehledová zpráva TSM 
 
usnesení č.: 14/26/12/3 
RM bere na vědomí Přehledovou zprávu TSM za kalendářní období 10/2014. 

 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
Bod programu: Rozdělení úkolů starosty a místostarostů pro volební období 2014-2018 
usnesení č.: 14/26/13/1 
 
RM schvaluje rozdělení úkolů starosty a místostarostů pro volební období 2014-2018, viz příloha. 

 
 
Bod programu: Termíny RM a ZM 
 
usnesení č.: 14/26/13/2 
RM bere na vědomí termíny RM a ZM: 
RM  
25. 11. 2014 
9. 12. 2014 
6. 1. 2015 
 
ZM 
26. 11. 2014 pracovní k rozpočtu 
3. 12. 2014 pracovní k rozpočtu a ostatní materiály 
10. 12. 2014 ZM veřejné 

 
Bod programu: Zřizování komisí 
 
usnesení č.: 14/26/13/3 
RM zřizuje na základě ustanovení §. 122 zák. č. 128, 2000 Sb. o obcích tyto komise: 
SPORTOVNÍ 
DOPRAVY A VÝSTAVBY 
EKOLOGICKÁ 
MAJETKOPRÁVNÍ A BYTOVÁ 
KOMISE ŠKOLSKÁ A PREVENCE KRIMINALITY 
KOMISE KULTURNÍ 
KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ 
KOMISE ROZPOČTOVÁ 
KOMISE PRO CENTRUM MĚSTA 
REDAKČNÍ RADA 
KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 
KOMISE PRO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ 

 
Bod programu: Účast jednání příspěvkových organizací na ZM 
 
usnesení č.: 14/26/13/4 



RM ukládá ředitelům neškolských příspěvkových organizací a společností zřízených městem účast  
na jednání ZM. 

 
 
 
 
 
 
Začátek příští Rady města se uskuteční 25. 11. 2014 od 13:00 hod. v Havlíčkově ul. čp. 900. 
Zápis byl vyhotoven 14. 11. 2014.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 26. města Kralup nad Vltavou, 
konané dne 11. 11 2014. 
 

 
ZÁPIS OVĚŘEN 

 
 

V Kralupech nad Vltavou dne 14. 11. 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta       Libor Lesák, místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


