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Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 
Informace o přijatých usneseních  
z 66. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 23. ledna 2017 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352, Šluknov – odpisový plán 
na rok 2017 

2.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 15 v roce 2016 
3. Odbor kultury 

3.1 Sbor dobrovolných hasičů Šluknov – Žádost o prominutí nájemného a provozních nákladů za 
pronájem sálu v DK 

4. Odbor správy majetku 
4.1 Snížení nájemného v sauně 
4.2 Pozemky 

5. Odbor vnitřní správy 
5.1 Určení obřadních dnů a místa pro uzavírání sňatků 
5.2 Stanovisko k omezení provozu MŠ o jarních prázdninách 2017 
5.3 Programy prevence kriminality 

6. Odbor rozvoje a životního prostředí 
6.1 Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem 

č. ORŽP 2/2017, ORŽP 3/2017, ORŽP 4/2017, ORŽP 5/2017, ORŽP 6/2017, ORŽP 7/2017, 
ORŽP 8/2017, ORŽP 9/2017 

6.2 Smlouva o provozu zařízení dálkového přenosu ZDP, připojení k pultu centrální ochrany 
v rámci akce „Stavební úpravy za účelem změny v užívání podkrovních prostor zámku 
Šluknov, č. p. 642“ 

6.3 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na akci 
„Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí 
Rožanského potoka“ 

6.4 Smlouvy o právu provést stavbu „Výstavba chodníku v místní části Šluknov-Království od 
č. p. 10 po č. p. 452“ 

6.5 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Programu péče o krajinu pro projekt „Ošetření 
památných stromů ve městě Šluknov v roce 2017“ 

6.6 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), č. 17_SOBS01_4121254578 

7. Odbor vedení města 
7.1 Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru – Zámecký ples 2017 

8. Informace starostky 
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/66R/2017: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení 
č. 7/65R/2017.  

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352, Šluknov – odpisový plán 
na rok 2017 
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Usnesení č. 2/66R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace, Svojsíkova 352, Šluknov schvaluje odpisový plán na rok 2017 dle předloženého 
návrhu.  

2.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 15 v roce 2016 

Usnesení č. 3/66R/2017: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 15 za 
rok 2016 dle předloženého návrhu. 

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Sbor dobrovolných hasičů Šluknov – Žádost o prominutí nájemného a provozních nákladů 
za pronájem sálu v DK 

Usnesení č. 4/66R/2017: Rada města Šluknov na základě žádosti pana Miroslava Holakovského, 
starosty SDH Šluknov schvaluje prominutí nájemného za pronájem hlavního sálu v Domě kultury 
Šluknov dne 03.02.2017 v době od 18:00 do 02:00 hod. na konání výroční valné hromady SDH 
Šluknova v Domě kultury Šluknov.   

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Snížení nájemného v sauně  

Usnesení č. 5/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje vyhovět žádosti XXX, a snižuje nájemné 
v pronajatém prostoru na městském stadionu na částku 1.166 Kč/měsíc od 01.02.2017. 

4.2 Pozemky 

4.2.1 Ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení č. 6/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 66/NP-2005 
mezi městem Šluknov a XXX, dohodou ke dni 31.01.2017. 

4.2.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 7/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: 368, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 345 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

P. p. č.: 361/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 179 m2 
p. p. č.: 361/2, katastr: Šluknov, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

výměra: 275 m2, účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok  

4.2.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 8/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: část 2731/1, katastr: Císařský  
druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 8 m2 
účel: umístění včelstev, cena:  200 Kč/rok 

4.2.4 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 9/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 348, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 
výměra: 83 m2, účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok  

4.2.5 Zveřejnění záměru směnit pozemek 

Usnesení č. 10/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého majetku 
níže uvedený pozemek. 

P. p. č. část 2769/3, katastr:  Království 
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druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 602-97/2016 vedený jako p. p. č. 
2769/24 o výměře 95 m2, účel: narovnání vlastnických vztahů  

4.2.6 Zveřejnění záměru prodat pozemek 

Usnesení č. 11/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého majetku 
níže uvedený pozemek. 

P. p. č. část 1532/2, katastr:  Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP cca 110 m2 
účel: zahrada k restauraci, minimální cena: dle znaleckého posudku  

4.2.7 Zveřejnění záměru prodat pozemek 

4.2.8 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 12/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na částech p. p. 
č. 2806 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 2807 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře dle GP (výměra cca 20 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem stavby „Zastavovací 
plán jihozápad Šluknov - 1. etapa“, za cenu 100 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve 
prospěch města Šluknov, náměstí Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688. Věcné břemeno zřizuje 
Ústecký kraj, IČ 70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.  

4.2.9 Bezúplatný převod 

Usnesení č. 13/66R/2017: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov schválit 
bezúplatný převod z majetku ČR, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – 
Žižkov do majetku města Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: 2575/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 186 m2 
P. p. č.: 2575/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 136 m2 
účel: pozemky pod komunikací 

4.2.10 Nákup pozemků 

Usnesení č. 14/66R/2017: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov nákup 
níže uvedeného pozemku XXX do svého majetku. 

P. p. č. 56/3, katastr:  Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 602-97/2016  o výměře 24 m2 
účel: narovnání vlastnických vztahů, minimální cena: dle znaleckého posudku  

4.2.11 Nákup pozemků 

Usnesení č. 15/66R/2017: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov nákup 
níže uvedeného pozemku od do svého majetku. 

P. p. č. 52/2, katastr:  Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 602-97/2016  o výměře 80 m2 
účel: narovnání vlastnických vztahů, minimální cena: dle znaleckého posudku 

4.2.12 Žádost p. Lukáče a pí. Lukáčové 

Výpověď ze Smlouvy o nájmu 

Usnesení č. 16/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje výpověď ze Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor ze dne 01.11.1996 mezi Českou spořitelnou a městem Šluknov na bankomat České 
spořitelny v budově městského úřadu, nám. Míru 1, Šluknov.  

5. Odbor vnitřní správy (OVS) 

5.1 Určení obřadních dnů a místa pro uzavírání sňatků 

Usnesení č. 17/66R/2017: Rada města Šluknov určuje podle § 11a, odst. 3 zákona  
č. 301/2000 Sb., o matrikách ve znění pozdějších předpisů sál Domu kultury místem pro uzavírání 
manželství. Obřadním dnem je každá sobota od 9:00 hodin do 13:00 hodin. 

5.2 Stanovisko k omezení provozu MŠ o jarních prázdninách 2017 
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Usnesení č. 18/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje omezení provozu Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace ve dnech 06.02.2017 – 10.02.2017.  

5.3 Programy prevence kriminality 

Šluknov - Sportovní hřiště Budišínská 

Usnesení č. 19/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o projekt „Šluknov – 
sportovní hřiště Budišínská“ pro rok 2017 do Programu prevence kriminality MV ČR. 

Usnesení č. 20/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zajištění financování projektu „Šluknov – 
sportovní hřiště Budišínská“ pro rok 2017 do Programu prevence kriminality MV ČR podílem 
vlastních prostředků města Šluknov ve výši 57,73 %, tj. 437.000 Kč. 

Šluknov - Osvětlení rizikových míst (ulice Karlova a Sokolská) 

Usnesení č. 21/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o projekt „Šluknov – 
osvětlení rizikových míst“ pro rok 2017 do Programu prevence kriminality MV ČR.  

Usnesení č. 22/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zajištění financování projektu „Šluknov – 
osvětlení rizikových míst“ pro rok 2017 do Programu prevence kriminality MV ČR podílem 
vlastních prostředků města Šluknov ve výši 60,67 %, tj. 462.786 Kč. 

Šluknov - Asistent prevence kriminality od 01.05.2017 do 31.12.2017  

Usnesení č. 23/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o projekt „Šluknov – 
Asistent prevence kriminality“ pro rok 2017 do Programu prevence kriminality MV ČR. 

Usnesení č. 24/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zajištění financování projektu „Šluknov – 
Asistent prevence kriminality“ pro rok 2017 do Programu prevence kriminality MV ČR podílem 
vlastních prostředků města Šluknov ve výši 11,31 %, tj. 43.600 Kč. 

Interaktivní zážitkový tábor 

Usnesení nepřijato. 

Šluknov - Analýza pocitu bezpečí 

Usnesení č. 25/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o projekt „Šluknov – 
Analýza pocitu bezpečí“ pro rok 2017 do Programu prevence kriminality MVČR. 

Usnesení č. 26/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zajištění financování projektu „Šluknov – 
Analýza pocitu bezpečí“ pro rok 2017 do Programu prevence kriminality MV ČR podílem vlastních 
prostředků města Šluknov ve výši 10,77 %, tj. 7.000 Kč. 

6. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

6.1 Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem 
č. ORŽP 2/2017, ORŽP 3/2017, ORŽP 4/2017, ORŽP 5/2017, ORŽP 6/2017, ORŽP 7/2017, ORŽP 
8/2017, ORŽP 9/2017 

Usnesení č. 27/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 2/2017 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a firmou Corradini – Bláhová, s. r. o., Lipová u Šluknova 157, 407 81 Lipová u Šluknova, 
IČ 413 29 686, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Šluknova Mgr. Evu 
Džumanovou k jejímu podpisu. 

Usnesení č. 28/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 3/2017 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a Petrem Pšeničkou, Rožany 151, 407 77 Šluknov, IČ 613 35 576, dle předloženého návrhu 
a pověřuje starostku města Šluknova Mgr. Evu Džumanovou k jejímu podpisu. 

Usnesení č. 29/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 4/2017 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a Evou Venturovou, Rožany 36, 407 77 Šluknov, IČ 424 68 701, dle předloženého návrhu a pověřuje 
starostku města Šluknova Mgr. Evu Džumanovou k jejímu podpisu. 

Usnesení č. 30/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 5/2017 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
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a Romanou Štibingrovou, Rožany 125, 407 77 Šluknov, IČ 490 69 586, dle předloženého návrhu 
a pověřuje starostku města Šluknova Mgr. Evu Džumanovou k jejímu podpisu. 

Usnesení č. 31/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 6/2017 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a MWD, s. r. o., Libušská 319/126, 142 00 Praha – Písnice, IČ 602 81 740, dle předloženého návrhu 
a pověřuje starostku města Šluknova Mgr. Evu Džumanovou k jejímu podpisu. 

Usnesení č. 32/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 7/2017 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a Thi Van Anh Tranem, Hamerská 294, 435 42 Litvínov – Janov, IČ 272 63 932, dle předloženého 
návrhu a pověřuje starostku města Šluknova Mgr. Evu Džumanovou k jejímu podpisu. 

Usnesení č. 33/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 8/2017 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a Antonínem Fránikem, Rožany 41, 407 77 Šluknov, IČ 66634415, dle předloženého návrhu 
a pověřuje starostku města Šluknova Mgr. Evu Džumanovou k jejímu podpisu. 

Usnesení č. 34/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 9/2017 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a Van Duy Vu, T. G. Masaryka 289, Šluknov, IČ 27577210 dle předloženého návrhu a pověřuje 
starostku města Šluknova Mgr. Evu Džumanovou k jejímu podpisu.  

6.2 Smlouva o provozu zařízení dálkového přenosu ZDP, připojení k pultu centrální ochrany 
v rámci akce „Stavební úpravy za účelem změny v užívání podkrovních prostor zámku 
Šluknov, č. p. 642“ 

Usnesení č. 35/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o provozu zařízení dálkového 
přenosu ZDP, připojení k pultu centrální ochrany v rámci akce „Stavební úpravy za účelem změny 
v užívání podkrovních prostor zámku Šluknov, č. p. 642“ mezi městem Šluknov a firmou AEC 
NOVÁK, s. r. o., Beethovenova 216/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 49097652, za cenu 6.000 Kč za 
zprovoznění a měsíční paušál ve výši 4.600 Kč/měsíčně, vč. DPH, dle předloženého návrhu.  

6.3 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na 
akci „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření 
v povodí Rožanského potoka“ 

Usnesení č. 36/66R/2017: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci podlimitní 
veřejné zakázky na akci „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 
protipovodňových opatření v povodí Rožanského potoka“, Protokol o otevíraní obálek a (příloha 
č. 1) a Zprávu o hodnocení nabídek (příloha č. 2) ze dne 18.01.2017.  

Usnesení č. 37/66R/2017: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na akci „Studie odtokových poměrů včetně 
návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rožanského potoka“, na základě 
doporučení Hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako 
nejvhodnější předložil uchazeč, společnost VRS + SINDLAR, Vedoucí společník Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, a. s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901 za cenu 2.986.697 Kč 
bez DPH. 

Usnesení č. 38/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 10/2017 mezi 
městem Šluknov a společností VRV + SINDLAR, Vedoucí společník Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba, a. s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901 na realizaci podlimitní 
veřejné zakázky na akci „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových 
opatření v povodí Rožanského potoka“, za cenu 2.986.697 Kč bez DPH, 3.616.903 Kč s 21 % DPH, 
dle předloženého návrhu. 

6.4 Smlouva o právu provést stavbu „Výstavba chodníku v místní části Šluknov-Království od 
č. p. 10 po č. p. 452“ 

Usnesení č. 39/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby mezi 
městem Šluknov Ústeckým krajem, IČ 70892156, sídlem Velká Hradební 31148/48, 400 01 Ústí nad 
Labem, v zastoupení Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o., IČ 00080837, se sídlem Ruská 
260, 417 03 Dubí 3, za účelem provedení stavby „Výstavba chodníku v místí částí Šluknov - 
Království od č. p. 10 po č. p. 452“, dle předloženého návrhu. 
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6.5 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Programu péče o krajinu pro projekt „Ošetření 
památných stromů ve městě Šluknov v roce 2017“ 

Usnesení č. 40/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Programu 
péče o krajinu 2017 pro projekt „Ošetření památných stromů ve městě Šluknov v roce 2017“ 
dle  předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti o dotaci. 

6.6 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), č. 17_SOBS01_412125457 

Usnesení č. 41/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV 
(NN), číslo 17_SOBS01_4121254578 mezi městem Šluknov a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ 24729035, dle  předloženého návrhu 
a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem smlouvy.  

7. Odbor vedení města (OVM) 

7.1 Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru – Zámecký ples 2017 

Usnesení č. 42/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí 
finančního daru ve výši 4.000 Kč na realizaci kulturních akcí ve Šluknovském zámku, mezi 
společností COLAS CZ, s. r. o., IČ 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha 9 – Vysočany 
(dárce) a městem Šluknov (obdarovaný), dle návrhu. 

Usnesení č. 43/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí 
finančního daru ve výši 8.000 Kč na Zámecký ples – reprezentativní ples města Šluknov, konaný 
dne 01.04.2017 ve Šluknovském zámku, mezi společností Kamenoprůmyslové závody, s. r. o., 
IČ 41327608, se sídlem T. G. Masaryka 534, 407 77 Šluknov (dárce) a městem Šluknov 
(obdarovaný), dle návrhu. 

Usnesení č. 44/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí 
finančního daru ve výši 4.000 Kč na Zámecký ples – reprezentativní ples města Šluknov, konaný 
dne 01.04.2017 ve Šluknovském zámku, mezi p. Martinem Novákem, IČ 66635713, se sídlem 
J. K. Tyla 506, 407 77 Šluknov (dárce) a městem Šluknov (obdarovaný), dle návrhu.  

Usnesení č. 45/66R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí 
finančního daru ve výši 4.000 Kč na Zámecký ples – reprezentativní ples města Šluknov, konaný 
dne 01.04.2017 ve Šluknovském zámku, mezi p. Tomášem Laštůvkou, IČ 65118812, se sídlem 
Císařský 326, 407 77 Šluknov (dárce) a městem Šluknov (obdarovaný), dle návrhu. 

8. Informace starostky 

  

9. Diskuze 

 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


