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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 53. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 29.03.2016 

 

R/177/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s rozdělením projektové přípravy na dvě části. Na část ul. Zborovská na p. p. č. 683/1 
a navazující části na p. p. č. 3607/5, 692/10, 687/8, 690/3, 690/7 a 683/2, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky na projektové práce do návrhu rozpočtu města na 
rok 2017 dle bodu 1.1 tohoto usnesení. 

 
Termín: 31.10.2016 

 

R/178/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  Evu Borovcovou z funkce člena skupiny součinnosti a analýzy situace, 

1.2.  Jiřího Janečka z funkce člena skupiny týlového zabezpečení, ochrany obyvatelstva a evakuace, 

1.3.  Ivu Jarolímkovou z funkce člena skupiny týlového zabezpečení, ochrany obyvatelstva 
a evakuace, 

1.4.  Miluši Černou z funkce člena skupiny týlového zabezpečení, ochrany obyvatelstva a evakuace, 

1.5.  Jaroslavu Poskočilovou z funkce člena skupiny týlového zabezpečení, ochrany obyvatelstva 
a evakuace, 

2 .   jm enu je  

2.1.  Zdeňka Horáka do funkce zástupce tajemníka povodňové komise, 

2.2.  Světlanu Vitvarovou do funkce člena pracovního štábu, 

2.3.  Adama Reila do funkce člena pracovního štábu, 

2.4.  Ivo Antonova - MěVaK do funkce člena pracovního štábu, 

2.5.  Filipa Krause do funkce člena skupiny součinnosti a analýzy situace, 

2.6.  Miroslavu Kameníkovou do funkce člena skupiny součinnosti a analýzy situace, 

2.7.  Jana Horsáka - TSm do funkce člena skupiny nasazení sil a prostředků, 

2.8.  Dagmar Motalovou do funkce člena skupiny týlového zabezpečení, ochrany obyvatelstva 
a evakuace, 

2.9.  Pavlu Sklenářovou do funkce člena skupiny týlového zabezpečení, ochrany obyvatelstva 
a evakuace. 
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R/179/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   p ro jedna la  

1.1.  zprávu o výsledku řádné periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr Králové nad 
Labem k 31.12.2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  výsledek roční periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr Králové nad Labem 
k 31.12.2015, 

3 .   uk ládá  
3.1.  KRI, vedoucí VVS, vedoucí OEMM, vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 
v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace k 31.12.2015 k projednání 
v likvidační komisi rady města. 

 
Termín: 08.04.2016 

 

R/180/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 32 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
jako byt bez předběžného určení za min. cenu 3.771 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 32 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová (náhradník 
Tomáš Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 04.04.2016 

 

R/181/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 41 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
k 30.04.2016, s Alenou Borkovou, bytem ******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2016/0335 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

 
Termín: 23.04.2016 

 

R/182/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 13 v čp. 1250, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Vendulce 
Suchomelové, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, odchylně od Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, na dobu určitou 1 rok, od 15.04.2016 do 14.04.2017, za smluvní nájemné ve 
výši 3.260 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0336 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 08.04.2016 
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R/183/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 32 v čp. 2900, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Janu Russovi, 
******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 23.04.2016, za smluvní nájemné 
3.175 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0337 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 08.04.2016 
 

R/184/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje pozemkových parcel č. 2004/4 o výměře 688 m2, č. 2004/16 o výměře 417 m2 
a dle geometrického plánu č. 4517-53/2015 nově vznikající pozemkové parcely č. 2004/17 
o výměře 666 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, formou obálkové metody, a to za 
minimální kupní cenu ve výši 242 Kč/m2 včetně příslušné sazby DPH navýšenou o pevný podíl 
na vybudované infrastruktuře ve výši 272.037 Kč a za podmínek uvedených ve zveřejnění - 
příloze č. 1, 

1.2.  hodnotící komisi na prodej pozemkových parcel č. 2004/4 o výměře 688 m2, č. 2004/16 o výměře 
417 m2 a dle geometrického plánu č. 4517-53/2015 nově vznikající pozemkové parcely  
č. 2004/17 o výměře 666 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ve složení: Jan Jarolím (náhradník 
Alexandra Jiřičková), Elena Mocová (náhradník Ivana Fátorová), Jan Fíla (náhradník Jan Haas), 

2 .   pověřu je  

2.1.  vedoucí odboru OEMM podpisem zveřejnění, přihlášek do výběrového řízení na prodej pozemků 
a smluv o splnění podmínek výběrového řízení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit záměr prodeje pozemků dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

 
Termín: 04.04.2016 

 

R/185/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 1688/18, č. 1688/20,  
č. 1697/70, č. 1725/13, č. 1729, č. 3728/1, č. 3733/5, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
dle geometrického plánu č. 4593-210/2015 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 114.716 Kč 
včetně příslušné sazby DPH pro RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 7700070003_2/VB-2/Sp (ES OEMM/VB-2016/0353) 
s RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci 
zastoupena společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice,  
602 00 Brno a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 15.04.2016 
 

R/186/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3067/2, č. 3067/3, č. 3067/5, 
č. 3580, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu 4596-9140/2014 za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 39.930 Kč včetně příslušné sazby DPH pro společnost 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
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1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2012168/VB/01 (ES OEMM/VB-
2016/0355) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupena společností VČE - montáže, a. s., se sídlem 
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17, která je na základě plné moci zastoupena 
společností GEOŠRAFO s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Zemědělská 1091/3b, 500 03 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 15.04.2016 
 

R/187/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkové parcely č. 1133/18 o výměře 148 m2, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 740 Kč, Františku a Vlastislavě 
Tulachovým, ***** ********** ***, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.05.2016, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2016/0354 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 22.04.2016 
 

R/188/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 1619/2 o výměře 70 m2, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 350 Kč, Ivaně Hamanové, bytem 
*********** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.05.2016, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2016/0356 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 22.04.2016 
 

R/189/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vnitřní předpis 
města Dvůr Králové nad Labem č. 8/2016 - Zajištění a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 05.04.2016 
 
 

R/190/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vnitřní předpis 
města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2016 - Směrnice pro poskytování osobních ochranných 
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pracovních prostředků a mycích, čisticích a desinfekčních prostředků a pověřuje starostu města 
jeho podpisem, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 05.04.2016 
 

R/191/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Příkazní smlouvu č. VVS/PRIK-2015/1225 o komplexním zajištění požární ochrany a bezpečnosti 
práce v rozsahu povinností odborně způsobilé osoby uzavřenou mezi objednatelem město Dvůr 
Králové nad Labem a dodavatelem Vladislavem Borůvkou a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení k podpisu. 
 

Termín: 05.04.2016 
 

R/192/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Ceník za pronájem hrobových míst na hřbitovech města Dvůr Králové nad Labem platný od 
01.04.2016 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  zveřejnit Ceník za pronájem hrobových míst na hřbitovech města Dvůr Králové nad Labem. 
 

Termín: 31.03.2016 
 

R/193/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s prominutím ani snížením provozního poplatku za uzavření sňatku na jiném vhodném místě 
Martinu Kopečkovi, bytem Vysoká nad Labem čp. 209, okres Hradec Králové a Simoně Černé, 
bytem Hradec Králové, Nový Hradec, Na Brně čp. 703/3, okres Hradec Králové, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  informovat Martina Kopečka o nesouhlasu Rady města Dvůr Králové nad Labem 
s prominutím nebo snížením provozního poplatku za uskutečnění svatebního obřadu na 
jiném vhodném místě. 

 
Termín: 12.04.2016 

 

R/194/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko k potřebnosti služby sociální odborné poradenství poskytované Centrem 
psychologické podpory, z. s. 543 62 Dolní Branná 266, dle přílohy č. 2, vydané za účelem změny 
kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu 
města jeho podpisem. 
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R/195/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko k personální změně pracovníků Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem, 
Roháčova 2968, Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 2, vydané za účelem změny kapacity 
Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jeho 
podpisem. 

 

R/196/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko, dle přílohy č. 2, k rozšíření provozních hodin sociální služby Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Střelka, provozované Farní charitou Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 
Dvůr Králové nad Labem, vydané za účelem změny kapacity Sítě podporovaných sociálních 
služeb Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

R/197/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 
o obdržení finančních prostředků ve výši 385.038 Kč z programu MŠMT na rozvojový program - 
financování asistentů pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 
2016, 

1.2.  oznámení ředitele Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
o obdržení finančních prostředků ve výši 169.658 Kč z programu MŠMT na rozvojový program - 
financování asistentů pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 
2016 a 149.015 Kč z programu MŠMT na rozvojový program na podporu školních psychologů na 
období leden - srpen 2016. 

 

R/198/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádostí o granty Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 
do programu Erasmus+, Klíčová akce 2, vyhlášeného Národní agenturou pro evropské 
vzdělávací programy, Praha 1, Na Poříčí 1035/4, na projekty "Jobs past and now" a "Lidé nám 
ukazují cestu", 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádostí podaných Základní školou 
Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 o granty uvedené v bodě 1.1. tohoto 
usnesení. 

 

R/199/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové 
nad Labem, Tylova 512, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 35.000 Kč na projekt Pověsti 
Královédvorska II., 

 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnutou dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření. 

 
 

Termín: 31.05.2016 
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R/200/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis památkové komise RM z 18.03.2016, 

2 .   souh las í  

2.1.  s návrhem na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury ČR z programu 
"Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" dle přílohy  
č. 1, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

3.1.1.  zajistit odeslání kompletních žádostí s návrhem rozdělení finančních prostředků 
Ministerstvu kultury ČR. 

 
Termín: 31.03.2016 

 

R/201/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí z 21.03.2016, 

2 .   souh las í  

2.1.  s podáním žádostí o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: břízy (4 ks), vrba (1 ks), 
smrky (2 ks), jilm (1 ks) na pozemku p. p. č. 1100/1, smrky (2 ks) na pozemku p. p. č. 1619/1,  
vrby (2 ks) na pozemku p. p. č. 1723/2, bříza (1 ks) na pozemku p. p. č. 1910/3, vše v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem a živý plot na pozemku p. p. č. 429/1 v k. ú. Žireč Městys,  

3 .   nesouh las í  

3.1.  s podáním žádostí o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: modřín (1 ks)  na 
pozemku p. p. č. 676/35, trnovník akát (1 ks) na pozemku p. p. č. 1100/1, javor (1 ks)  na 
pozemku p. p. č. 1688/2, břízy (3 ks) a líska (1 ks) na pozemku p. p. č. 1843/5,  vrba (1 ks) na 
pozemku p. p. č. 3065/2, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, břízy (4 ks) na pozemku  
p. p. č. 254/3 v k. ú. Verdek, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  podat odboru OŽP žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na stromy dle bodu  
2.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 15.04.2016 

 

R/202/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o stavu pohledávek k 31.12.2015, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  nadále zajišťovat úkoly vyplývající z kontroly stavu pohledávek a věnovat maximální péči 
pohledávkám na obhospodařovaném úseku včetně navrhování možností dalších způsobů 
řešení správy pohledávek města, 

 
Termín: 31.08.2016 

 
2.2.  zastupiteli pověřenému řízením Městské policie DKNL 

2.2.1.  nadále zajišťovat pravidelné a průběžné předávání pohledávek po lhůtě, vznikajících na 
úseku činnosti městské policie, k dalšímu vymáhání odboru RAF. 

 
Termín: 31.08.2016 
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R/203/2016 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  vz í t  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Žireč z 27.01.2016. 

 

 
 
 
 

 
 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


