
       č.j.:  191/2021/STAR. 

 
U S N E S E N Í 

 

14.  zasedání  Zastupitelstva  města  Počátky 
 

ze  dne  15. března  2021 
 
 
 
 
 
 
 

Zastupitelstvo města Počátky  (dále jen zastupitelstvo): 
 
 
 
 
 
 

I. Schvaluje: 
 

1.   podle  §  94  zákona  čís.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozd.  předpisů:   program  jednání   
      v navrženém znění   
 

pro 13                            proti 0                     zdržel se 0                                    nepřítomen 2 – E. Dufek 
                        V. Matějů
  

 
 

2.   podle  §  84  odst. 2  písm. h)  zák. č. 128/2000 Sb.,   o   obcích,  ve  znění  pozd.  předp.:  Obecně    
      závaznou vyhlášku  č. 1/2021,  o  místním  poplatku  z  pobytu,  s  účinností od patnáctého dne   
      po dni vyhlášení   
 
pro 14                            proti 0            zdržel se 0                                                       nepřítomen 1 – E. Dufek 

 
 
 
 
3.   podle  § 84  odst. 2  písm. b) zák.č. 128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozd .předpisů:  rozdělení  
      státní finanční podpory od  Ministerstva  kultury  ČR  určené na opravu památek z Programu   
      regenerace  MPZ  a  MPR  na  rok 2021,  ve  výši kvóty pro město Počátky  595.000,- Kč  a  podíl   
      města  uvedený  v  tabulce,  na  připravené  akce  dle  doporučení  Komise pro regeneraci městské   
      památkové zóny takto:  
 
 

Žadatelé Celkem 
v Kč 

Vlastník   
v Kč 

Město  
v Kč 

  Dotace      
    v Kč 

Římskokatolická farnost Počátky, Kostel Sv. 
Jana Křtitele – restaurování fasády průčelí (štítu)              

 
637.675,- 

 
40.555,- 

 
10.120,-    

  
587.000,-  

 
pro 14                            proti 0            zdržel se 0                                                       nepřítomen 1 – E. Dufek 
 
 
 
 
 

4.   podle  § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozd. předpisů:  vyhlášení  záměru  na   
      převod  části  p.p.č. 3237/7  o  výměře  cca  200 m2  (zahrada)  v  k.ú.  Počátky,  předem  určeným   
      zájemcům manželům Karin  a  Vojtěchovi Smetanovým, trv. bytem Sídliště 577, Počátky, za účelem   
      přičlenění pozemku k vlastní  sousední  nemovitosti a následné výstavbě rodinného domu, za cenu   
      minimálně  300,- Kč/m2; na pozemku se nenachází sítě v majetku nebo správě VTS s.r.o. Počátky   
       
pro 14                            proti 0            zdržel se 0                                                       nepřítomen 1 – E. Dufek 



5.   podle § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve  znění pozd. předpisů:  vyhlášení  záměru   
      na  převod  pozemků  v  k.ú.  Počátky  (travní  plocha)  na  výstavbu rodinných  domů  v  zóně   
      Z2 – I. etapa, za cenu minimálně 850,- Kč/m2 vč. DPH, podle podmínek Smlouvy o smlouvě  budoucí    
      kupní s tím, že nabyvatelé zaplatí náklady spojené s uzavřením smlouvy: 
 

p.p.č. 3248/119  o výměře   1 002 m2  označená pod č. 3 
p.p.č. 3248/30    o výměře   1 200 m2  označená pod č. 4 
p.p.č. 3248/101  o výměře      986 m2  označená pod č. 5 
p.p.č. 3248/100  o výměře      971 m2  označená pod č. 6 
p.p.č. 3248/118  o výměře      971 m2  označená pod č. 7 
p.p.č. 3248/52    o výměře      971 m2  označená pod č. 8 
p.p.č. 3248/32    o výměře      958 m2  označená pod č. 9 
p.p.č. 3248/117  o výměře   1 033 m2  označená pod č. 10 
p.p.č. 3248/73    o výměře      841 m2  označená pod č. 20 
p.p.č. 3248/71    o výměře      976 m2  označená pod č. 21 

 

zájemci mohou předkládat své nabídky osobně výběrové komisi v zasedacím sále budovy č.p. 87, ulice 
Horní, Počátky, dne 14.4. 2021 v době od 15,00 hod. do 15,30 hod.; výběr jednotlivých parcel pro 
zájemce bude na místě umožněn v pořadí podle výše jejich nabídky (kdo předloží nejvyšší cenovou 
nabídku, má právo prvního výběru; pokud zájemce nebude chtít parcelu, která na něho podle výše 
cenové nabídky vyšla, bude osloven další v pořadí); 
do 30. června 2021 bude s vybraným a schváleným zájemcem podepsána Smlouva o smlouvě budoucí 
kupní  a  ten do stanoveného termínu (uvedeného ve smlouvě) uhradí polovinu kupní ceny předmětu 
(50 % zálohu); samotná kupní smlouva bude uzavřena do konce roku 2021; 
parcely mohou být fyzicky předány po dokončení základní technické vybavenosti (ZTV) – napojení na 
kanalizaci, pitnou vodu, elektrickou energii, zemní plyn 
 

pro 11                            proti 0            zdržel se 3 – MUDr. M. Přibylová                     nepřítomen 1 – E. Dufek 
                    Ing. V. Přibyl  
                                  Mgr. H.V. Konvalinková    

 
 
6.   podle  § 85  písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozd. předpisů:  převod  nemovitosti   
      z majetku města v k.ú. Vesce u Počátek, předem určeným  zájemcům  s  tím,  že  jako  nabyvatelé    
      uhradí náklady spojené s uzavřením smlouvy:  
 

část p.p.č. 64/7 o výměře 76 m2 (orná půda) 
za cenu    50,- Kč/m2 
nabyvatelé Eva  Prášilová,  DiS   a   Ing. Tomáš  Prášil,  trv.  bytem  Vesce  
                                                   č.p. 45,  394 64 Počátky   

 

pro 14                            proti 0            zdržel se 0                                                       nepřítomen 1 – E. Dufek 
 
 
 

7.   podle  § 84  odst. 2  písm. b) zák.č. 128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozd. předpisů:  Rozpočet    
      města  Počátky  na  rok  2021   (dále jen rozpočet): 
 

      1)   jako  schodkový  (podle platné rozpočtové skladby) 
            v  celkovém  objemu  příjmů 58,906.460,- Kč 
            v  celkovém  objemu  výdajů 90,321.015,- Kč 
 

 Rozdíl ve výši 31,414.555,- Kč bude pokryt z naspořených prostředků minulých let 
 

      2)   stanovená skladba příjmů  a výdajů  rozpočtu včetně financování je závazně uvedena v příloze  
            „Úpravy vyvěšeného návrhu – rozpočet města Počátky  na rok  2021“;  (příloha  ve  schváleném    
            znění  tvoří  nedílnou součást prvopisu tohoto usnesení) 
 

      3)   podle  § 20  odst. 3  zákona  č. 250/2000 Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech územních rozpočtů,   
            stanovuje  zastupitelstvo následující pravidla hospodaření s rozpočtem města: 
            a)   v případě neplnění rozpočtových příjmů mohou být kráceny rozpočtové výdaje jednotlivých    
                  správců kapitol; výdaje budou kráceny  o  částku stanovenou zastupitelstvem města 
            b)   objemy mzdových  prostředků  rozpočtovaných  jednotlivým zařízením jsou v průběhu roku                    
                  nepřekročitelné 



            c)   ušetřené i přečerpané provozní prostředky  jednotlivých  správců  kapitol  rozpočtu města v  
                  roce 2020  a letech předchozích, na výdajových položkách a za podmínek uvedených  pod   
                  písm.d), nejsou součástí schvalovaného rozpočtu; budou řešeny  rozpočtovými  opatřeními 
            d)   do dalšího roku budou pro  jednotlivá zařízení  převoditelné pouze prostředky nevyčerpané    
                  na výdajových položkách  5137  –  drobný dlouhodobý  hmotný  majetek  (DDHM),  5169 –  
                  nákup služeb  ost. 5171 – opravy a udržování,  612. – dlouhodobý hmotný majetek (DHM); 

     podmínkou je nepřekročení rozpočtovaných výdajů korigovaných podle písm. a) a naplnění    
     rozpočtovaných příjmů 

            e)   použití finančních  prostředků  na  jednotlivých  položkách bude  předloženo  zastupitelstvu   
                  na  vědomí pro schvalování výsledků hospodaření města za rok 2020 
            f)   příspěvkovým zařízením  bude  poskytován  příspěvek  měsíčně  maximálně  ve  výši  1/12   

     ročního  příspěvku;  požadavky  nad  rámec  běžného  rozpočtu budou hrazeny na základě   
     předložených faktur; příspěvek ZŠ na úhradu režijních výdajů stravování je převáděn podle   
     skutečného počtu uvařených obědů   

            g)   rada je oprávněna provádět  další  rozpočtová  opatření  potřebná   k   překonání  dočasné   
                  neshody mezi  příjmy  a  výdaji  rozpočtu  města,  pokud  nejsou  vyhrazena  zastupitelstvu 
            h)   vedoucí   finančního   odboru   MěÚ   je  pověřena  rozpisem  schváleného  rozpočtu  a   je     
                  oprávněna  provádět  změny  v  rozpisu rozpočtu 
            i)   finanční  prostředky  rozpočtované  na  spotřebu  energií  lze  použít  pouze k vymezenému   
                 účelu 

j)   příspěvek  na  stravování,  financovaný  z   rozpočtu   města,   lze   pro   všechna   zařízení  
     poskytovat v maximální výši 35,- Kč na jeden odpracovaný den 

 
pro 13                            proti 0            zdržel se 1 – Mgr. H.V. Konvalinková               nepřítomen 1 – E. Dufek 

 
 
 
 
8.   podle § 84  odst.2  písm.b)  zák.č. 128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozd. předpisů:  střednědobý   
      výhled  rozpočtu  města  Počátky  na  roky  2022 – 2026,  zpracovaný  vedoucí   finančního odboru   
      jako  pomocný  nástroj  pro  střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství města, ve smyslu  
      ust.  § 3  zák. č. 250/2000 Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů 
 
pro 12                            proti 0            zdržel se 0              nepřítomen 3 – E. Dufek 
                                                                                                                                                                  L. Bulíčková, DiS 
                               MUDr. P. Heřmánek 

 
 
 
9.   podle  § 85 písm.c)  zák.č. 128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozd .předpisů:  poskytnutí  finanční   
      dotace  ve  výši  130.000,- Kč  na  úhradu  provozních  výdajů  pobočky  Základní  umělecké  školy   
      Počátky v roce 2021 a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zákona čís. 250/2000 Sb.,   
      o rozpočtových  pravidlech územních  rozpočtů,  ve  znění pozd. předpisů, uzavřenou mezi Městem   
      Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 „poskytovatelem“  a  Základní uměleckou   
      školou Kamenice nad Lipou,  Pelhřimovská  127,  394 70  Kamenice nad Lipou,  IČ 72050918 
 
pro 10                            proti 0            zdržel se 4 - Ing. V. Přibyl                    nepřítomen 1 – E. Dufek 
                                                                                                          MUDr. M. Přibylová 
                   Mgr. H.V. Konvalinková 
                   MUDr. P. Heřmánek 
 
 
 
 
10. podle  §  92  odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozd.  předpisů:  15. zasedání   
      zastupitelstva města  se  bude konat v úterý 4.5. 2021  od 18,00 hodin v zasedacím sále  č.p. 87 –   
      1. poschodí, ul. Horní Počátky 
 
pro 14                            proti 0            zdržel se 0                                 nepřítomen 1 – E. Dufek 

 



II. Neschvaluje: 
 

1.   podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozd. předpisů:  vyhlášení  záměru  na   
      převod části p.p.č. 4091/1 o výměře cca 1680 m2 (ostatní plocha),  p.p.č. 4091/2  o výměře  330 m2     
      (ostatní plocha),  p.p.č. 4135/108  o  výměře 176 m2  (zamokřená plocha),  p.p.č. 4135/109  o  výměře  
      19 m2  (zamokřená  plocha)  a  části  p.p.č. 4135/7  o  výměře  cca  600 m2  (ostatní  plocha)  v  k.ú.   
      Počátky   (celková  výměra  cca  2.805  m2),  předem   určeným  zájemcům  manželům   Markétě  a  
      Bronislavu Malíkovým, trv. bytem Palackého nám. č.p. 21, Počátky,  za  účelem výstavby rodinného   
      domu, za cenu minimálně ….,- Kč/m2;  na  pozemcích  se  nachází  sítě v majetku nebo správě  VTS 
      s.r.o. Počátky (splašková a odlehčovací dešťová kanalizace  odvádějící  odpadní  vody  z minimálně         
      1/3 města a další kanalizační potrubí) 
          
pro 13                            proti 0            zdržel se 1 – Mgr. H.V. Konvalinková               nepřítomen 1 – E. Dufek 
 
 
2.   podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozd. předpisů:  vyhlášení  záměru  na   
      převod  části  p.p.č. 230/1  o  výměře  cca 720 m2 (ostatní plocha),  p.p.č. 264/2  o  výměře  314 m2    
      (ostatní   plocha),   p.p.č. 4574  o  výměře  282 m2  (ostatní  plocha),   st.p.č. 334  o  výměře  80  m2   
      (zastavěná plocha – zbořeniště) v  k.ú. Počátky  (celková  výměra  cca  1.396 m2),  předem  určeným    
      zájemcům  manželům Markétě a Bronislavu Malíkovým, trv. bytem Palackého nám. č.p. 21, Počátky,    
      za  účelem výstavby  rodinného  domu,  za  cenu minimálně ….,- Kč/m2;  na  st.p.č. 334 se nachází   
      sloup  veřejného  osvětlení,  uzávěr  vody,  plynová přípojka;  na  části  p.p.č. 230/1  je  vybudováno   
      podélné  parkoviště  –  stání  pro  invalidy,  vede zde STL plynovod a VN elektro; na p.p.č. 230/1 se   
      nachází sítě v majetku nebo správě VTS s.r.o. – kanalizační sběrač          
 

pro 14                            proti 0            zdržel se 0                                                       nepřítomen 1 – E. Dufek 
 
 
 

III. Bere na vědomí: 
 

1.   podle  § 119  odst. 5  zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Zápis z 8. zasedání   
      Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky  konaného  dne  9.12. 2020 ve věci: kontroly   
      splnění usnesení  7. zasedání kontrolního výboru ze dne  6.1. 2020, kontroly usnesení číslo 25, 26,   
      27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 a 40 Rady města Počátky a kontroly usnesení číslo   
      9, 10, 11 a 12 Zastupitelstva města Počátky 
 

      Zápis a usnesení z 9. zasedání  Kontrolního výboru  Zastupitelstva města Počátky  konaného    
      dne  2.3. 2021 ve věci: kontroly splnění usnesení 8. zasedání kontrolního výboru  ze dne 9.12. 2020,   
      kontroly  usnesení  číslo  41,  42,  43  a  44  Rady  města  Počátky  a  kontroly   usnesení   číslo  13   
      Zastupitelstva města Počátky 
 

      Zápis a usnesení z 8.  zasedání  Finančního  výboru  Zastupitelstva  města  Počátky  konaného    
      dne  18.2. 2021,  kterým doporučuje: 

• schválit návrh příjmové části rozpočtu města na rok 2021 ve výši 4. návrhu upraveného 
finančním výborem – daňové příjmy podle skutečného plnění roku 2019 ponížené o 20 % 

• výdajovou část rozpočtu upravit podle návrhu finančního výboru a další úpravy provést až po 

projednání požadavků na pracovním jednání zastupitelstva s tím, že investiční výdaje a větší 

opravy nejsou ve výdajích obsaženy 

• předpokládaný schodek rozpočtu pokrýt případnou úpravou navrhovaných rezerv a použitím 

naspořených prostředků minulých let 
 

pro 12                            proti 0            zdržel se 2 – MUDr. M. Přibylová                     nepřítomen 1 – E. Dufek 
                                  Mgr. H.V. Konvalinková    

 
 
 

2.   podle  § 84 odst. 4 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů:  vyčíslení  nákladů  na   
      údržbu   fotbalového   areálu   v   Počátkách   v   letech   2019   a   2020,   předložené   jednatelem   
      Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky 
 

pro 12                            proti 0            zdržel se 2 – MUDr. M. Přibylová                     nepřítomen 1 – E. Dufek 
                                  L. Bulíčková, DiS    



3.   podle   §  84  odst. 1  zák. č. 128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozd.  předpisů:  aktualizovanou    
      nabídku  finančních  kompenzací  městu  Počátky, předloženou   fi. Meridian  Nová Energie s.r.o.,    
      Chebská 355/49, 360 06 Karlovy Vary: 

• 1,000.000,- Kč  za  každou  větrnou  elektrárnu   při  jejím   uvedení  do   provozu   (u  Počátek 
navrhovány 4 VE) 

• 300.000,- Kč/rok za každou provozovanou elektrárnu 

• 100.000,- Kč/rok jako kompenzaci za využití přístupových cest 

•   50.000,- Kč/rok jako přímou investici do zájmových spolků, sdružení apod. 
 

      a to po dobu životnosti elektráren (minimálně 20 let) 
 

pro 14                            proti 0            zdržel se 0                                                       nepřítomen 1 – E. Dufek 
 
 
 

4.   podle § 102 odst.2 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 
 

změny schválené na 42. zasedání rady dne 22.12. 2020 
 

      rozpočtové   změny   roku  2020  dle   usnesení   Zastupitelstva  města  Počátky   č.3/2010 ze  dne  
      30.12. 2010 bod J), kterým vyhrazuje radě provádět rozpočtová opatření v souladu s rozpočtovými   
      pravidly   za těchto podmínek:  
 

a) jde-li  o  změny  ve  finančních  vztazích  k  jinému  rozpočtu  (např. přijetí  prostředků  ze 
státního  rozpočtu,  státních fondů,  Fondu Vysočina apod.,  většinou s účelovým znakem UZ)               

  

            DOTACE: 
       

      Rozpočtové opatření č. 200035/2020 
      Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR o částku           90 085,- Kč 
      Zvýšení výdajů – Požární ochrana – dobrovolná část  o částku           90 085,- Kč 
      Účelová neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra na výdaje spojené s činností jednotek SDH.  
 

      Rozpočtové opatření č. 200036/2020 
      Snížení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR o částku           15 000,- Kč 
      Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj. o částku           15 000,- Kč 
      Účelová dotace od Úřadu práce na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných prací. 
  

      Rozpočtové opatření č. 200037/2020 
      Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR o částku      1 482 462,- Kč 
      Zvýšení výdajů – Podpora ostatních produkčních činností o částku      1 482 462,- Kč 
      Účelová  dotace  od  MZE  na  zmírnění  dopadů  kůrovcové  kalamity  v   lesích  na   území  Kraje   
      Vysočina. 
      Na   základě  zmocnění   zastupitelstva   města   k   provedení  dodatečných   rozpočtových  změn   
      v souvislosti s ukončením rozpočtového roku 2020: 
 

      Rozpočtové opatření č. 200038/2020 
      Zvýšení konsolidace (příjmy SF) – Převody vlastním fondům o částku            5 000,- Kč 
      Zvýšení konsolidace (výdaje) – Převody  vlastním fondům   o částku             5 000,- Kč 
      Navýšení konsolidační položky určené na převod do sociálního fondu. 
 
 

změny schválené na 43. zasedání rady dne 22.12. 2020 
 

      Na   základě  zmocnění   zastupitelstva   města   k   provedení  dodatečných   rozpočtových  změn   
      v souvislosti s ukončením rozpočtového roku 2020: 
 

      Rozpočtové opatření č. 200039/2020 
      Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů  o částku           96 000,- Kč 
      Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví  o částku    96 000,- Kč 
      Účelová dotace od Kraje Vysočina  je určena na realizaci projektu „Počátky, kostel sv. Kateřiny –  
      III. etapa restaurování oltáře sv. Dominika“  
 

      Rozpočtové opatření č. 200040/2020 
      Snížení výdajů – Činnost místní správy    o částku   34 500,- Kč 
      Zvýšení výdajů – Rozhlas a televize    o částku           34 500,- Kč 
      Výdaje z prodloužení licence na mobilní rozhlas jsou pokryty přesunem z místní správy. 



      Rozpočtové opatření č. 200041/2020 
      Zvýšení příjmů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj. o částku             7 300,- Kč 
      Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj. o částku    7 300,- Kč 
      Přijatý dar od pana Aleše Janků a náhrada výdajů od zdravotní pojišťovny  za provedené testy  
      na Covid 19 pokryjí výdaje pečovatelské služby. 
 

      Rozpočtové opatření č. 200042/2020 
      Snížení výdajů – Základní školy     o částku           77 842,- Kč 
      Snížení financování                  o částku           77 842,- Kč 
      Snížení  příspěvku  na úhradu režijních nákladů na stravování  žáků  ZŠ  a  MŠ  a  pedagogických      
      pracovníků  ve  školní  jídelně  z  důvodu  sníženého  počtu  odebraných obědů v době nouzového  
      stavu  vyvolaného  epidemií Covid 19 – příspěvková organizace  Základní  škola  Otokara  Březiny    
      Počátky,  IČO 75000814. 
      Revokace (oprava) rozpočtového opatření schváleného na 42. zasedání rady dne 22.12. 2020:      
       
      chybné znění 
      Rozpočtové opatření č. 200036/2020 
      Snížení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR o částku       15 000,- Kč 
      Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj. o částku           15 000,- Kč 
      Účelová dotace od Úřadu práce na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných prací. 
 

      správné znění 
      Rozpočtové opatření č. 200036/2020 
      Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR o částku       15 000,- Kč 
      Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj. o částku           15 000,- Kč 
      Účelová dotace od Úřadu práce na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných prací. 
 

pro 13                            proti 0            zdržel se 0              nepřítomen 2 – E. Dufek 
                Mgr. H.V. Konvalinková 
 
 
 
5.   podle  § 103  odst. 4  písm. e)  zák. č. 128/2000 Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozd.  předpisů:  zprávu  
      o průběhu investičních akcí ve městě 
 

pro 14                            proti 0            zdržel se 0                                 nepřítomen 1 – E. Dufek 
 
 
 
V Počátkách dne 17.3. 2021 
 
 
         Mgr. Karel Štefl 
          starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


