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17. schůze rady města konaná dne 3.6.2015 

Výpis z přijatých usnesení: 

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. 

(zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. 

Specifikace podmínek převzetí sběrné sítě na tříděný sběr společností EKO-KOM, 

a.s. 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje záměr převzetí sběrné sítě na tříděný sběr dle podmínek uvedených 

v materiálu „Specifikace podmínek převzetí sběrné sítě na tříděný sběr 

společností EKO-KOM, a.s.“ 

 

Jmenování vedoucího odboru investic, správy majetku a právního 

U s n e s e n í : 

RM jmenuje, na návrh tajemnice JUDr. Růženy Chládkové dle doporučení výběrové 

komise, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2g) zákona č. 128/2000 Sb. v platném 

znění pana Ing. Karla Janderku vedoucím odboru investic, správy majetku a 

právního od 1.8.2015 na dobu neurčitou. 

 

Skončení nájmu bytu č. 10, Chřestová 1018/41 

U s n e s e n í : 

RM bere na vědomí skončení nájmu bytu č. 10 na adrese Chřestová 1018/41, 

Ivančice dnem 13. 5. 2015 úmrtím nájemkyně. Usnesení rady č. 3/R13 ze dne 

5.5.2015 o ukončení nájmu dohodou se tím stává bezpředmětným. 

 

Smlouva číslo: 090/6/2/014 D o dodávce a montáži indikátorů rozúčtování topných 

nákladů – Techem, spol. s r.o. 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje Smlouvu číslo: 090/6/2/014 D o dodávce a montáži indikátorů 

rozúčtování topných nákladů na adrese Palackého náměstí 1013/12, Ivančice: 

městské byty, kino Réna a služebna MěP. Smlouvu uzavírá Město Ivančice s firmou 

Techem, spol. s r.o., IČ 49684370, Veveří 102, 616 00 Brno. Cena díla bude 

18.850,- Kč  bez DPH. Vybíráno ze 2 nabídek. Hrazeno bude z rozpočtu bytové 

správy a z rozpočtu odboru majetkoprávního. 

 

Smlouva o připojení k distribuční soustavě a Návrh smlouvy o sdružených službách 

dodávky plynu pro odběrné místo Řeznovice 154 

U s n e s e n í : 

a) RM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě s provozovatelem RWE 

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, pro 

odběrné místo Řeznovice 154, Ivančice. 

b) RM schvaluje Návrh smlouvy o sdružených službách dodávky plynu s dodavatelem 

RWE Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, IČ 49903209, pro 

odběrné místo Řeznovice 154, Ivančice, na dobu neurčitou. Hrazeno bude 

z rozpočtu odboru majetkoprávního. 

 

Přesun realizace akce „Restaurování kamenných prvků – portál a vstupní prostory 

MěÚ“;  Schválení realizace akce „Oplocení budovy osadního výboru v Budkovicích“ 

v roce 2015; Schválení realizace akce „Geodetické zaměření stávajícího stavu pro 

územní studii lokalita Němčice-Ke Karlovu“ 

U s n e s e n í : 

a) RM schvaluje přesun realizace akce „Restaurování kamenných prvků – portál a 
vstupní prostory MěÚ“ a ukládá odboru majetkoprávnímu zařadit tuto akci do 

rozpočtu na rok 2016. 

b) RM schvaluje realizaci akce „Oplocení budovy osadního výboru v Budkovicích“ 
v roce 2015 a ukládá odboru majetkoprávnímu provést poptávkové řízení. 

Hrazeno bude z rozpočtu odboru majetkoprávního. 

c) RM schvaluje realizaci akce „Geodetické zaměření stávajícího stavu pro územní 
studii lokalita Němčice - Ke Karlovu“ v roce 2015 a ukládá odboru 

majetkoprávnímu provést poptávkové řízení. Hrazeno bude z rozpočtu odboru 

majetkoprávního. 

 

Kupní smlouva na dodání osvětlení vánočního stromu 



 2 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje Kupní smlouvu na dodání osvětlení vánočního stromu s dodavatelem 

Ateliér Mauer s.r.o., se sídlem Libušínská 575/81, 326 00 Plzeň, IČ 25241885. 

Cena zakázky 98.046,- Kč vč. DPH. Vybíráno bylo ze 3 nabídek. Hrazeno bude 

z rozpočtu odboru majetkoprávního.  

 

Odpis pohledávky 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje odpis pohledávky za M., nar. …, v celkové výši 6.000,- Kč z důvodu 

zastavení exekuce, kdy ani po opakovaném pátrání po majetku povinného nebyl 

zjištěn žádný exekucí postižitelný majetek. 

 

Veřejná produkce na Réně   

U s n e s e n í : 

RM uděluje Investiční moravské společnosti s.r.o., Moravské Bránice, IČ 

28300556, souhlas k pořádání veřejné produkce – taneční zábavy na Réně dne 

12.6.2015 od 20.00 do 02.00 hodin. Pořadatel je povinen po 22. hodině zajistit 

ztlumení hudby tak, aby nedošlo k porušení předpisů na úseku ochrany veřejného 

zdraví a uvedení dotčeného veřejného prostranství do 12. hodiny následujícího 

dne. Poplatek 300,- Kč je splatný nejpozději do 11.6.2015. 

RM ruší své usnesení č. 12/R29 z 2.12.2014.  

 

Veřejná produkce na Réně – L. Vrba 

U s n e s e n í : 

RM uděluje Ladislavu Vrbovi, Náměšť nad Oslavou, IČ 75489554, souhlas 

s pořádáním koncertu kapely Veselá Trojka na Réně dne 8.7.2015 v době od 18.00 

do 20.00 hodin. Poplatek 300,- Kč je splatný nejpozději do 7.7.2015. 

 

Nájemce pohostinství Řeznovice 

U s n e s e n í : 

RM určuje dle doporučení Osadního výboru Řeznovice  jako nájemce pohostinství 

Řeznovice (č.p. 154 na pozemku p.č. 303 v k.ú. Řeznovice) Rostislava Řezáče, 

nar. …, bytem v Ivančicích, Řeznovice, IČ 68630981, a ukládá majetkoprávnímu 

odboru předložit návrh smlouvy o nájmu na dalším zasedání rady. 

 

Nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu 

U s n e s e n í : 

RM doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. ZE 158 

o výměře 7 874 m2 a 165 o výměře 7 719 m2 v k.ú. Němčice u Ivančic od Státního 

pozemkového úřadu do vlastnictví města. 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o odběru vody z odběrného místa č. 0260-0210-0003 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o odběru vody z odběrného místa č. 0260-

0210-0003 uzavřené dne 22.4.2013 mezi městem Ivančice a M., nar. …, bytem 

Ivančice,…. Dodatkem se trvání smlouvy prodlužuje do 30.4.2016. 

 

Záměr pronájmu rodinných domů v Ivančicích č.p. 620 a č.p. 610 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje záměr pronájmu rodinného domu č.p. 620 na pozemku st. 317/3 

o výměře 371 m2 a rodinného domu č.p. 610 na pozemku st. 318 o výměře 329 m2 

v k.ú. Ivančice. Oba rodinné domy se nacházejí na ulici Dr. Novotného mezi 

zlatnictvím a tržnicí U Tří kohoutů. 

 

Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro realizaci 

stavby „Chodník Letkovice mezi ulicemi Říční – Na Volvách“ 

RM schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

pro realizaci stavby „Chodník Letkovice mezi ulicemi Říční - Na Volvách“ dle 

předloženého výkresu zpracovaného Josefem Novákem, která bude uzavřena mezi 

Povodím Moravy, s. p., Brno, IČ 70890013, jako pronajímatelem a budoucím 

povinným a Městem Ivančice, IČ 00281859, jako nájemcem a budoucím oprávněným. 
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Smlouva o právu provést stavbu zahradního přístřešku na pozemku p.č. ZE 2661/1 

v k.ú. Kounické Předměstí 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu zahradního přístřešku na pozemku 

p.č. ZE 2661/1 v k.ú. Kounické Předměstí dle předloženého snímku mapy a výkresu. 

Stavebníkem je K., nar…., bytem Ivančice,…. 

RM ruší 2. odstavec usnesení č. 7/R8 z 12.3.2015 a v celém rozsahu usnesení 

č. 16/R10 z 26.3.2015. 

 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu „Budkovice  - Dvůr 59: NN rek. 

příp.“ 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro stavbu „Budkovice - Dvůr 59: 

NN rek. příp.“ Oprávněným z věcného břemene je E.ON Distribuce, a.s., České 

Budějovice, IČ 28085400. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 8.096,- Kč + 

21 % DPH. 

 

Poskytnutí finanční podpory a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory (dále VFP) do 50.000,- Kč 

žadatelům tak, jak je dále uvedeno v tabulce, a schvaluje příslušné 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  

RM doporučuje zastupitelstvu ke schválení poskytnutí veřejné finanční podpory 

v částkách nad 50.000,- Kč žadatelům tak, jak je dále uvedeno v tabulce, a 

doporučuje zastupitelstvu schválení příslušných veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí dotace. 

 
Ev.č. 
podané 
žádosti 

Žadatel Účel Výše VFP v Kč 
(částky do 50.000,- Kč 

schváleny radou, 
částky nad 50.000,- Kč 
doporučuje rada ke 

schválení 
zastupitelstvu) 

 UDRŽOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK  

1. J., Ivančice údržba žid. hřbitova, oprava brány,           
rada doporučuje zastupitelstvu ke 
schválení 

65.000,- 

2. SŠ dopr., obch. a služeb Mor. Krumlov celoroč. úprava pomníku padlých Krum. ul. 10.000,- 

48. Římskokatolická farnost Ivančice spoluúčast města Ivančice na dotaci              
z Ministerstva kultury, rada doporučuje 
zastupitelstvu ke schválení 

75.300,- 

 EKOLOGIE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

3. Okrašlovací spolek Ivančice Stromokruh Evropy 13.500,- 

4. Moravský rybářský svaz výchova mládeže k ochraně ŽP 15.000,- 

 ZAHRANIČNÍ VZTAHY   

5. Sdružení pro mezinárodní spolupráci 
Ivančice 

mezinárodní spolupráce s městem Soyaux 
ve Francii 

20.000,- 

 KULTURA   

6. Seniorský pěvecký sbor Bádule pěvecká vystoupení v domovech důchodců 14.000,- 

7. Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce, Střelice pěvec. koncerty, pronájem sálů, ubytování, 
cestovné 

20.000,- 

8. SZO ČZS Chryzantéma Jižní Morava pronájem sálu na výstavu chryzantém 17.000,- 

9. SŠ dopr., obch. a služeb Mor. Krumlov exkurze žáků do Prahy 20.000,- 

49. SDH Ivančice-Němčice Rozmarýnové hody 30.000,- 
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52. Nadační fond Gymnázia J. Blahoslava Iv.  kulturní vystoupení, majáles, .. 20.000,- 

53. Základní umělecká škola A. Muchy Iv.  na činnost pěveckého sboru 20.000,- 

 SPORT   

10. Atletický klub Ivančice atletické soutěže 16.000,- 

11. N., Nová Ves na nákup náčiní a nářadí (kulturistika, 
fitness) 

VFP se poskytuje na 
podporu činností, 
nikoli na nákup 
vybavení určeného 
pro komerční účely  

0 

12. Sportovní, o.s., Řeznovice činnost OS, úpravy sport., pronájem 30.000,- 

13. RP RACE TEAM IVANČICE motocross 10.000,- 

14. Házenkářský klub Ivančice na činnost, rada doporučuje zastupitelstvu 
ke schválení 

500.000,- 

15. TJ Slovan Ivančice na činnost oddílů tenisu, volejbalu a šachů, 
rada doporučuje zastupitelstvu ke 
schválení 

100.000,- 

16. FC Ivančice na činnost, rada doporučuje zastupitelstvu 
ke schválení 

600.000,- 

17. BC 66  Ivančice na činnost, rada doporučuje zastupitelstvu 
ke schválení 

60.000,- 

18. KC Réna Ivančice na činnost  50.000,- 

19. TJ Sokol Budkovice na činnost  37.500,- 

20. VC Qok Ivančice volejbalový oddíl žen na činnost 10.000,- 

21. Klub futsalu FC United Ivančice na činnost 5.000,- 

22. Orel jednota Ivančice podpora sportovních aktivit, rada 
doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

70.000,- 

23. AC Moravský Krumlov 4. ročník Zajícovy ligy přípravek a další 
závody 

10.000,- 

24. Sportovní klub mládeže Ivančice příprava K. Pálešové na OH Rio de Janeiro, 
na OH jede za ČR pouze jedna gymnastka, 
která se kvalifikuje 

25.000,- 

25. Sportovní klub Cycles Perfecta pořádání cyklistických závodů 10.000,- 

26. TJ Sokol Řeznovice na činnost  30.000,- 

 SPOLKOVÁ ČINNOST, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  

27. Občanské sdružení Budkovice zajištění přípravy a organizování akcí pro 
širokou veřejnost 

18.000,- 

28. Myslivecké sdružení Ivančice-Letkovice nájemné za pozemky, nákup krmných 
směsí, spotřeba energií, léčiva pro zvěř 

15.000,- 

29. Senior klub Ivančice kulturní akce pro seniory 50.000,- 

30. Český svaz včelařů, ZO Ivančice na činnost 20.000,- 

31. H., Ivančice   podpora akcí pro děti, důchodce a ženy 
Řeznovice 

15.000,- 

32. Myslivecké sdružení Ivančice nákup krmiva pro pernatou a spárkatou 
zvěř 

15.000,- 

33. RC Měsíční houpačka, Lesní mateřská 
škola Za humny 

venkovní sety pro děti, vzdělávání 
pedagogického týmu 

18.000,- 

34. Dětský klub Sovička  projekt "Znovuobjevování řemesel" 15.000,- 

35. RC Měsíční houpačka vzdělávací semináře a pořádání venkovních 
akcí 

5.000,- 

36. SDH Čech, Moravy a Slezska Ivančice výcvik mladých hasičů 20.000,- 
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37. SDH Čech, Moravy a Slezska okrsek č. 4 
Dolní Kounice 

soutěž mladých hasičů, soutěže se účastní 
60 - 80 mladých hasičů  

1.500,- 

38. Český svaz chovatelů ZO Ivančice vybudování sociálního zařízení, přístřešku, 
úprava okolí 

35.000,- 

39. Sbor jednoty bratrské v Ivančicích dovybavení Family Pointu v Ivančicích 25.000,- 

41. Sbor jednoty bratrské v Ivančicích rozvoj dobrovolnické služby v ivančické 
nemocnici 

29.000,- 

42. Fotoklub Ivančice - FotKI projekt o focení pro děti a mládež, 
fotosoutěž pro veřejnost 

12.000,- 

43. Občanské sdružení Hrubšice na zajištění kulturního života v obci včetně 
tradičních akcí pro děti, rada doporučuje 
zastupitelstvu ke schválení 

70.000,- 

44. Středisko volného času Ivančice na činnost, rada doporučuje zastupitelstvu 
ke schválení 

100.000,- 

45. Modelářský klub SMČR Czech Heaven pořádání 13. ME historických modelů 20.000,- 

46. Občanské sdružení zdravotně 
postižených 

na činnost sdružení, kulturní, zájmové a 
zdravotní akce  

26.000,- 

47.  Klub českých turistů Ivančice podpora činnosti mládeže a seniorů 15.000,- 

50. SDH Ivančice-Němčice oslava 90. výročí založení, na činnost 30.000,- 

51. Junák - český skaut - středisko Ivančice skautský tábor 2015 a vybrané provozní 
náklady skautského střediska 

15.158,- 

 

Výpůjčka pivních setů pro Sportovní, o.s. 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje výpůjčku 10 ks pivních setů Sportovní, o.s., IČ 22670718, ke 

slavnostnímu otevření multifunkčního hřiště v Řeznovicích.  

 

Veřejná produkce na Réně – Kulturní a informační centrum Ivančice 

U s n e s e n í : 

RM uděluje příspěvkové organizaci města Kulturní a informační centrum Ivančice, 

IČ 65268768, souhlas s pořádáním veřejné produkce – country večera v parku Réna 

dne 11.7.2015 od 20.00 do 02.00 hodin. Pořadatel je povinen zajistit po 22. 

hodině ztlumení hudby tak, aby nedošlo k porušení předpisů v oblasti ochrany 

veřejného zdraví a nejpozději do 12. hodiny dne 12.7.2015 zajistit úklid 

dotčeného veřejného prostranství. 

 

Smlouva č. 05/71086 o odvádění srážkových vod a Smlouva č. 05/71087 o dodávce 

pitné vody a odvádění odpadních vod – Tesařovo náměstí 1 

U s n e s e n í : 

a) RM schvaluje Smlouvu č. 05/71086 o odvádění srážkových vod s  dodavatelem  

Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno, 

IČ 49455842, pro odběrné místo Besední dům, Tesařovo náměstí 1, Ivančice. 

Smlouva je na dobu neurčitou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru majetkoprávního. 

b) RM schvaluje Smlouvu č. 05/71087 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních 
vod s dodavatelem Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 

638 01 Brno, IČ 49455842, pro odběrné místo Besední dům, Tesařovo náměstí 1, 

Ivančice. Smlouva je na dobu neurčitou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru 

majetkoprávního. 

 

Kuchyň do městského bytu Na Réně 8 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje pořízení kuchyňské linky na míru za cenu cca 50.000,- Kč do 

městského bytu na adrese Na Réně 8, Ivančice. Nájemce pan L. RM ukládá bytové 

správě provést poptávkové řízení na výběr zhotovitele kuchyně. Hrazeno bude 

z rozpočtu bytové správy. 
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„Stavební úpravy bývalé MŠ Komenského nám. 7 v Ivančicích“ - Smlouva č. 14191033 

o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 

programu Životní prostředí a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Fondu soudržnosti 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje Smlouvu č. 14191033 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši  81.970,- Kč 

na akci „Stavební úpravy bývalé MŠ Komenského nám. 7 v Ivančicích“, dále RM bere 

na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Fondu soudržnosti v max. výši 

1.639.404,- Kč. 

 

Schválení textu výzvy k podávání nabídek na akci „Úprava ulice Na Hrázi – 

přechod pro chodce“ 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje na základě zápisu z jednání Komise pro zadávání veřejných zakázek 

text výzvy k podávání nabídek na akci „Úprava ulice Na Hrázi – přechod pro 

chodce“. 

 

Přidělení zakázky na Zpracování projektové dokumentace na akci „Nástavba budovy 

Základní školy Ivančice – Němčice“ a schválení smlouvy o dílo 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek 

přidělení zakázky na Zpracování projektové dokumentace na akci „Nástavba budovy 

Základní školy Ivančice – Němčice“  Ing. arch. Zdeňku Gottwaldovi, Čápkova 22, 

602 00 Brno, IČ 12176141, za cenu 198.500,- Kč. Neplátce DPH. Současně RM 

schvaluje příslušnou smlouvu o dílo. Hrazeno bude z rozpočtu odboru technického 

a investičního na rok 2015. 

 

Provizorní sjezd vozidel na ul. Břízovou v rámci realizace stavby „Lokalita 

Brněnka, Ivančice - výstavba bytového domu A, sekce 1,2,3“ 

U s n e s e n í : 

RM odkládá projednání bodu; pro rozhodnutí ve věci požaduje doplnění informací, 

zejména ohledně možného vlivu na uložené sítě především vodovod a kanalizaci. 

 

 Přidělení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici 

Hybešova“ a schválení smlouvy o dílo 

U s n e s e n í : 

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek 

přidělení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici 

Hybešova“ firmě Hledík Michal, Mělčany, IČ 76389511, za cenu 399.245,- Kč včetně 

DPH. Současně RM schvaluje příslušnou smlouvu o dílo. Byly podány 2 nabídky, 

všechny hodnotila komise. Hrazeno bude z rozpočtu odboru technického a 

investičního na rok 2015. 

 

Záměr převodu „hřiště“ u Gymnázia J. Blahoslava v Ivančicích; záměr nabytí 

pozemků pod Školní jídelnou Ivančice  

U s n e s e n í : 

RM doporučuje zastupitelstvu schválit: 

1) záměr bezúplatného převodu stavby zkolaudované kolaudačním rozhodnutím MěÚ 

Ivančice č.j. 2246/00-Pu ze dne 5.9.2000 s názvem „Dostavba školského areálu 

Ivančice – stavba č. III Rekonstrukce a přístavba ZŠ TGM na pozemcích p.č. 

922/4, 922/12, st. 719 a st. 787 v k.ú. Ivančice, SO – 16 Hřiště a zpevněné 

plochy“ a dále záměr bezúplatného převodu pozemků dle geom. plánu č. 832-

492/2000, a to p.č. 922/21 – orná o výměře 1 008 m2 a p.č. 922/29 – ost. 

plocha o výměře 337 m2 v k.ú. Ivančice do vlastnictví Jm kraje Brno, IČ 

70888337, 

2) záměr bezúplatného nabytí pozemku st. 1653 o výměře 975 m2 v k.ú. Ivančice do 

vlastnictví města od Jm kraje Brno, IČ 70888337, 

3) revokaci usnesení zastupitelstva města č. 8 ze dne 23.3.2000 tak, že ho 

v celém rozsahu ruší. 

 

RM ukládá vedení města zajistit u Ministerstva financí ČR souhlas s převodem 

výše uvedené stavby hřiště do majetku Jm kraje v souladu s čl. 9 smlouvy 

o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu ze dne 15. a 16.5.2000. 
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Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti dle zák. č. 359/1999 Sb. 

o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění mezi městy Ivančice a Oslavany 

U s n e s e n í : 

RM odkládá projednání bodu; věc bude předložena do příštího zasedání rady po 

upřesnění textu smlouvy. 

 

Odpověď na opakovaná podání paní U. 

U s n e s e n í : 

RM pověřuje starostu vyrozumět paní U. o konečném stanovisku rady k opakovaným 

podáním, která paní U. členům rady adresovala. 

 

 

 

 

 

 

 


