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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  b e r e  v ě d o m í  

1 .  aktuální informace o přípravě Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace a roli nositele Integrované územní investice (ITI), 

2. stanovisko Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů k návrhu koncepce Integrovaná strategie Ústecko-

chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje Integrované územní 

investice, 

B )  k o n s t a t u j e ,  ž e  

1. podmínky a požadavky vyplývající ze stanoviska dle bodu A) 2. tohoto 

usnesení jsou zapracovány v Integrované strategii Ústecko-chomutovské 

aglomerace a proces monitoringu a průběžného vyhodnocování vlivu 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví bude rozpracován v 

interním Operačním manuálu nositele, 

C )  s c h v a l u j e  

1. Integrovanou strategii Ústecko-chomutovské aglomerace (IS ÚChA), 

2. Prohlášení k posouzení vlivů Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci hodnocení SEA, 

3. vytvoření Řídicího výboru ITI ve složení: 

a) 2 zástupci Statutárního města Ústí nad Labem jako nositele ITI, 

b) 1 zástupce Statutárního města Děčín, 

c) 1 zástupce Statutárního města Chomutov, 

d) 1 zástupce Statutárního města Most, 

e) 1 zástupce Statutárního města Teplice, 

f) 1 zástupce Ústeckého kraje, 



 
 

g) 1 zástupce za města z aglomerace – Bílina, 

h) 1 zástupce za obce z aglomerace – Březno, 

i) 1 zástupce UJEP, 

j) 1 zástupce Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (UniCRE), 

k) 1 zástupce Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého 

kraje, 

l) 1 zástupce Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, 

m) 1 zástupce Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, 

n) 1 zástupce Agentury pro sociální začleňování, 

o) 1 zástupce Krajské pobočky Úřadu práce v Ústí nad Labem, 

p) 1 zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

q) 1 zástupce Fakulty životního prostředí UJEP, 

 

D )  u k l á d á  

1.  Ing. Tereze Dostálové, pověřené řízením Odboru strategického 

rozvoje, MmÚ  

a) předložit Integrovanou strategii Ústecko-chomutovské aglomerace 

do Výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných 

územních investic, 

T: 28. 2. 2016 

 

b) informovat Zastupitelstvo města Ústí nad Labem o rozhodnutí Rady 

města Ústí nad Labem bodu E) 1, 

 

T: 22. 6. 2016 

 

2. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) elektronicky podepsat žádost o podporu strategií Integrovaných 

územních investic. 

T: 28. 2. 2016 

 

 



 
 

 

E )  z m o c ň u j e  

1 .  Radu města Ústí nad Labem ke schválení změn Integrované strategie 

Ústecko-chomutovské aglomerace zapracovaných na základě 

připomínek řídicích orgánů Operačních programů vzešlých 

z oficiálního hodnotícího procesu. 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

Úvod  

Evropská komise (EK) zavádí pro programové období 2014 – 2020 tzv. územní dimenzi, jejímž 

principem je diferencovaná podpora do konkrétních území na základě potřeb daného území. 

Jedním ze způsobů naplnění územní dimenze jsou integrované nástroje, mezi které patří i 

Integrovaná územní investice (ITI). 

Hlavní výhodou ITI je rezervování finančních prostředků na integrované projekty s 

významným dopadem do území a možnost čerpání finančních prostředků z více operačních 

programů EU. Žadateli konkrétních projektů také nebudou pouze města, ale rovněž další 

subjekty (dopravní podniky, univerzity, NNO atd.) mající významnou roli v oblasti, ve které 

působí. 

Dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 je Ústecko-chomutovská aglomerace jednou 

ze 7 metropolitních oblastí, pro které je nástroj ITI určen (dále Pražská, Brněnská, Ostravská, 

Plzeňská, Hradecko-pardubická a Olomoucká). 

 

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

Základním podkladem pro realizaci nástroje ITI je integrovaná strategie rozvoje území. 

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace je za metodického vedení MMR ČR 

dva roky připravována ve spolupráci s externími zpracovateli (MEPCO, s.r.o, SPF Group, 

s.r.o., EUFC CZ, s.r.o.), ostatními statutárními městy Ústeckého kraje a řadou významných 

aktérů působících v území. Rovněž byla koordinována s ostatními aglomeracemi a 

projednávána s řídicími orgány operačních programů (ŘO OP). Také proběhla dvě kola 

oponentních řízení externími experty MMR ČR. 

Pro tvorbu návrhové části Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (IS ÚChA) 

byly určující zejména potřeby území vyplývající z provedených analýz, možnosti a omezení 

podporovaných aktivit v Operačních programech EU a dle Národního dokument k územní 

dimenzi (NDÚD) a rovněž absorpční kapacita území identifikovaná na základě databáze 

projektových záměrů měst a partnerů v území. 

Příprava integrované strategie se řídila zejména Metodickým pokynem pro využití 

integrovaných nástrojů (MPIN). Ačkoliv byl MPIN schválen Vládou ČR dne 27. 8. 2014, 

aktualizovaná verze byla schválena teprve 10. 11. 2015 (s téměř půlročním zpožděním) a její 

zveřejnění bylo podmínkou vyhlášení výzvy MMR ČR k předkládání integrovaných strategií. 

Výzva byla vyhlášena 26. 11. 2015 s termínem příjmu strategií do 28. 2. 2016. 

V přípravné fázi byl vrcholným orgánem Výbor pro přípravu integrované strategie složený 

ze zástupců vedení statutárních měst Ústeckého kraje (obvykle primátorů) a zástupce 

Ústeckého kraje a na jeho činnost navazovaly 4 pravidelně se scházející tematické pracovní 

skupiny tvořené odborníky na danou oblast (doprava, životní prostředí, udržitelná ekonomika, 

sociální soudržnost). Prostředníkem při tvorbě integrované strategie byl projektový tým složený 



 
 

ze zástupců magistrátů statutárních měst ÚK, kteří se ve své pracovní činnosti zaměřují na 

strategický rozvoj a dotační management. 

Ačkoliv operační programy byly postupně schvalovány v létě 2015, řídicí orgány (ŘO) 

zaujímaly od počátku vůči ITI velmi různorodý a převážně odmítavý postoj, který se v průběhu 

celého procesu příprav promítal do práce projektového týmu a zpracovatelů IS. I když se 

v rámci individuálních jednání podařilo některé ŘO přesvědčit o přínosu ITI (v některých 

případech je alespoň přimět k diskuzi), požadavky aglomerací na intervence v některých dílčích 

oblastech a v požadovaných finančních objemech nebyly ze strany ŘO ani zdaleka vyslyšeny, a 

to i přes mnohá vyjednávání na úřednické i politické úrovni. 

Tematické zaměření Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace: 

1. Doprava 

Vzhledem k odůvodnění integrovanosti, omezené alokaci v Integrovaném regionálním 

operačním programu, navýšení podpory na 85 % na obnovu vozového parku a doporučení 

odborného posudku zpracovaného v rámci projektu MEDUIN, bylo priorizováno téma veřejné 

dopravy, zejména MHD. Podporovány tak budou v Ústecko-chomutovské aglomeraci projekty 

typu obnova a ekologizace vozového parku, výstavba a modernizace tramvajových a 

trolejbusových tratí či budování přestupních terminálů.  

2. Životní prostředí  

OP ŽP od začátku odmítalo nástroj ITI a až v průběhu roku 2015 se podařilo alespoň dílčím 

způsobem změnit postoj Řídicího orgánu a bylo umožněno každé aglomeraci řešení jedné 

problematiky integrovaným způsobem, která musela být detailně konzultována s ŘO OP ŽP. 

Pracovní skupině se nakonec podařilo sestavit a obhájit vícestupňový projekt zaměřený na 

likvidaci starých ekologických zátěží a následnou regeneraci brownfields. 

3. Udržitelná ekonomika 

V této oblasti budou primárními žadateli vysoké školy a výzkumná pracoviště. Prioritní oblast 

je zaměřena na rozvoj vědeckovýzkumných center, mobilizování lidského kapitálu 

prostřednictvím rozvoje vzdělávání pro vědu a výzkum a spolupráci soukromého a 

veřejného sektoru. 

4. Sociální soudržnost 

ITI Ústecko-chomutovské aglomerace bude v sociální oblasti zaměřeno na podporu zapojení 

sociálně znevýhodněných osob na trh práce, rozvoj sociálního bydlení a rozvoj 

nízkokapacitních pobytových forem sociálních služeb komunitního typu a prevenci 

sociálně patologických jevů a prevenci kriminality. 

Kromě aktivit subjektů působících ve městě Ústí nad Labem (zejména UJEP či NNO) a tedy 

rozvoje území bez investování vlastních prostředků může přímo město využít zaměření ITI v 

těchto aktivitách – pořízení trolejbusů či CNG autobusů a rozvoj drážní infrastruktury 

(prostřednictvím DpmÚL), likvidace ekologických zátěží vázaných na brownfields 

(inventarizace, analýza rizik, sanace), koncepce/metodika sociálního bydlení a 



 
 

výstavba/pořízení sociálních bytů, výstavba/pořízení krizových a vstupních bytů, prostupné 

zaměstnávání, asistenti prevence kriminality. 

Do přípravy Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace byla rovněž zapojena 

veřejnost. Dne 16. 4. 2015 proběhlo veřejné projednání návrhu koncepce v rámci procesu SEA 

a veřejnost byla rovněž vyzvána k připomínkování integrované strategie prostřednictvím 

webových stránek města. 

 

Finanční plán 

Vzhledem k rezervaci finančních prostředků z operačních programů EU bylo nutné rovněž 

nastavit finanční plán a monitorovací indikátory, na základě kterých bude posuzováno 

naplňování integrované strategie. Finanční plán i indikátory byly diskutovány na pracovních 

skupinách, individuálních jednáních s řídícími orgány i s ostatními aglomeracemi a byla snaha 

nastavit je maximálně reálně, aby nedocházelo k nedočerpání alokace, což by mohlo 

v konečném důsledku znamenat její odejmutí.  

 

Přehled financování dokládá tabulka (v tis. Kč): 

 

 

 

V roce 2018 rovněž proběhne přehodnocení čerpání operačních programů EU a tedy i 

čerpání prostřednictvím ITI. V případě plnění finančního plánu může dojít k navýšení alokace v 

některých oblastech a financování oblastí, které nyní nejsou finančně kryty (např. 

cyklodoprava). V případě Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je již 

předjednáno navýšení alokace po prokázání schopnosti plynulého čerpání. 

 



 
 

Realizace ITI 

Popisu realizace ITI je věnována kapitola k implementaci v IS ÚChA a dále do úrovně 

jednotlivých procesů a kroků bude rozpracována v interním operačním manuálu nositele, který 

bude zahrnut do systému vnitřních předpisů Magistrátu města Ústí nad Labem. Interní operační 

manuál je připravován ve spolupráci se zpracovatelem integrované strategie za dohledu MMR 

ČR.  

Dle usnesení Výboru pro přípravu integrované strategie z 23. 3. 2015 a na základně novely 

zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje se nositelem nástroje ITI v Ústecko-

chomutovské aglomeraci stalo Statutární město Ústí nad Labem. Nositel zajišťuje 

v samostatné působnosti řízení a naplňování integrované strategie a v přenesené působnosti 

vykonává (dle nařízení EU č. 1301/2013) pro operační programy financované z ERDF 

(Evropský fond pro regionální rozvoj) roli zprostředkujícího subjektu (v případě ITI ÚChA 

se jedná o Integrovaný regionální operační program a Operační program Výzkum, vývoj a 

vzdělávání). K tomuto účelu již bylo zřízeno Oddělení řízení ITI v rámci Odboru strategického 

rozvoje a samostatné Oddělení zprostředkujícího subjektu (s platností od 1. 1. 2016). Na mzdy 

zaměstnanců těchto oddělení lze čerpat dotaci ve výši 100 % z Operačního programu 

Technická pomoc, který rovněž umožňuje financovat služby spojené s agendou ITI. Na 

nezpůsobilé výdaje na některé služby (např. nepřímé výdaje či sociální fond) budou v souladu 

s usnesením Výboru pro přípravu integrované strategie (6. 11. 2015) přispívat ostatní statutární 

města Ústeckého kraje a za tímto účelem bude v 1. pololetí roku 2016 uzavřena smlouva o 

finančním vypořádání. 

V samostatné působnosti je v čele organizační struktury Manažer ITI (zároveň vedoucí odd. 

řízení ITI), který bude řídit celou integrovanou strategii, a který bude mít k dispozici asistenta a 

4 tematické koordinátory na částečný úvazek (DPP/DPČ). Ti budou mít na starost zejména 

koordinaci dílčích pracovních skupin, poradenství žadatelům, komunikaci s ŘO atd. Na straně 

zprostředkujícího subjektu je předpoklad 2-3 zaměstnanců, jejichž výběr, ale i např. 

vzdělávání a odměňování se musí řídit Metodickým pokynem pro rozvoj lidských zdrojů. OP 

TP umožňuje uhradit náklady na všechny výše zmiňované zaměstnance. Zprostředkující 

subjekt se bude podílet na hodnocení projektů v rozsahu delegovaných pravomocí na základě 

veřejnoprávní smlouvy, kterou bude nositel uzavírat s ŘO IROP a OP VVV. Zprostředkující 

subjekt bude rovněž podroben auditu designace. 

Hlavním orgánem pro implementaci ITI je Řídicí výbor, který nahrazuje v realizační fázi 

činnost Výboru pro přípravu integrované strategie. Mezi jeho hlavní kompetence bude patřit 

projednávání změn IS (zaměření, finančního plánu, indikátorů) či posuzování souboru 

komplexních projektů vzešlých z pracovních skupin na základě jasně daných kritérií, tak aby 

v případě několika konkurenčních projektů nemohlo ze strany členů Řídicího výboru dojít 

k ovlivnění výběru projektů, které budou doporučeny k podpoření. Rozhodující slovo nicméně 

zůstává poskytovateli dotace, neboť on nese za své rozhodnutí odpovědnost. 

Řídicí výbor má povinnou minimální strukturu dle Metodického pokynu pro uplatnění 

integrovaných nástrojů (MPIN) v tomto znění: 



 
 

- 1 zástupce nositele 

- 1 zástupce ostatních statutárních měst (v případě polycentrických aglomerací) 

- 1 zástupce kraje 

- 1 zástupce měst a obcí z aglomerace 

- zástupce níže uvedených oblastí/organizací opět v počtu minimálně 1 zástupce (pouze v 

případě, kdy je relevantní vzhledem k tématům řešeným v integrované strategii): 

o akademická sféra 

o zástupce za oblast vědy a výzkumu 

o nezisková sféra (asociace nestátních neziskových organizací) 

o podniková sféra prostřednictvím hospodářské komory 

o zástupce dopravního podniku města/měst 

o zástupce Agentury pro sociální začleňování 

o zástupce Úřadu práce 

o zástupce za sociální oblast 

o zástupce za oblast životního prostředí (např. Státní fond životního prostředí) 

Základním principem, na jehož základě byl návrh složení Řídicího výboru sestavován, je 

princip partnerství. Při návrhu konkrétní nominace (viz usnesení) projektovým týmem, byla 

při konkrétních nominací zohledňována jejich zastřešující funkce (např. krajská pobočka Úřadu 

práce, Krajská hospodářská komora či ANOÚK), smysluplnost ve vazbě k řešeným tématům 

(např. FŽP UJEP, Odbor sociálních věcí KÚ) i dosavadní zkušenosti z pracovních skupin. 

V případě nominace zástupce za dopravní podniky či univerzity došlo k dohodě mezi těmito 

skupinami subjektů o nominaci svého zástupce. Návrh na nominaci zástupce za města a obce 

zaštítil Svaz měst a obcí a Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (UniCRE) zastupuje 

vědecko-výzkumnou sféru jako nejvýznamnější centrum svého druhu v regionu. 

Navržené složení schválil Výbor pro přípravu integrované strategie a doporučil jej ke schválení 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem. 

 

Rizika 

Statutární město jako nositel ITI nezodpovídá za chyby v projektech jednotlivých žadatelů. 

V samostatné působnosti (tzn. řízení integrované strategie) může v případě jejího neplnění 

(finančního plánu, monitorovacích indikátorů) hrozit odebrání části rezervovaných finančních 

prostředků, nicméně nositeli za to nehrozí žádná finanční pokuta či sankce. 

V přenesené působnosti (tzn. výkonu zprostředkujícího subjektu pro IROP a OP VVV) hrozí 

při pochybení postih nositele dle novely zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje ve znění: „Město je povinno nahradit státu škodu způsobenou při výkonu funkce 



 
 

zprostředkujícího subjektu podle odstavce 15. Při vymáhání této škody se postupuje podle 

občanského soudního řádu“. 

Vzhledem k vydání novely zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, teprve 

v říjnu 2015, byl rovněž zaslán dopis ministryni MMR ČR s žádostí o výkladové stanovisko. 

Konkrétní pravomoci a povinnosti budou pro výkon zprostředkujícího subjektu stanoveny ve 

veřejnoprávní smlouvě, kterou bude město uzavírat s řídícími orgány IROP a OP VVV. 

Samotným schválením Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace žádná rizika 

z činnosti zprostředkujícího subjektu nevyplývají. 

 

Průběh hodnocení SEA 

Oznámení koncepce ITI ÚChA, zpracované v rozsahu přílohy č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), bylo 

příslušnému úřadu, Ministerstvu životního prostředí (dále též jen „MŽP“), předloženo dne 

11. 9. 2014. Zjišťovací řízení ke koncepci ITI ÚChA bylo zahájeno dne 23. 9. 2014 

zveřejněním informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet. 

Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA. Zjišťovací řízení bylo 

ukončeno dne 22. 10. 2014 vydáním závěru zjišťovacího řízení. 

Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též jen 

„vyhodnocení SEA“) zpracovaného v rozsahu přílohy č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na 

životní prostředí byl MŽP předložen dne 9. 3. 2015 a po kontrole náležitostí byl dne 17. 3. 

2015 návrh koncepce včetně vyhodnocení SEA rozeslán ke zveřejnění podle § 16 zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání návrhu koncepce včetně 

vyhodnocení SEA se konalo v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí dne 

16. 4. 2015. 

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 písmena d) zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání, vydalo 

dne 15. 5. 2015 souhlasné stanovisko k návrhu koncepce ITI ÚChA z hlediska přijatelnosti 

vlivů na životní prostředí. 

Požadavky a podmínky vyplývající se souhlasného stanoviska byly zapracovány do 

Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace a následně bylo zpracováno Prohlášení 

k posouzení vlivů Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace na životní prostředí 

a veřejné zdraví v rámci hodnocení SEA. Další náležitosti vyplývající ze stanoviska MŽP 

budou součástí interního operačního manuálu nositele, zejména s důrazem na monitoring a 

vyhodnocování vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. 

 

 



 
 

Úpravy Integrované strategie 

Vzhledem ke stále probíhajícím jednáním k implementaci ITI, neformální diskuzi s řídicími 

orgány OP či přípravě nahrání IS ÚChA do monitorovacího systému ISKP14+ došlo k  

úpravám IS ÚChA, kterou odsouhlasila Rada města Ústí nad Labem dne 27. 1. 2016. Proto 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem předkládáme přehled těchto provedených úprav: 

 

- Rozšíření časového plánu realizace v případě opatření 1.1.1 Budování, rekonstrukce a 

modernizace tramvajových a trolejbusových tratí vč. související infrastruktury o formulaci 

„s možným prodloužením do r. 2022“, aby nedošlo k eliminaci možnosti realizace projektů 

v případě uvolnění dalších finančních prostředků na ITI ÚChA (str. 191-192) 

- Zpřesnění určení nositelů projektů u opatření 1.1.2 Modernizace a doplnění vozového 

parku vč. související infrastruktury na formulaci: „Obce a provozovatelé městské 

hromadné dopravy a městské autobusové dopravy“ (str. 193-194) a vložení odkazu na 

odůvodnění v analytické části 

- Úprava a doplnění textu v analytické části a posílení argumentace vůči řídicímu orgánu 

IROP (str. 92-93) 

- Úprava a doplnění textu v opatření 3.2.1 Mobilizovat lidský kapitál pro rozvoj vědy, 

výzkumu a inovačního podnikání v souladu s požadavky ŘO IROP (str. 203-204) 

- Úprava a doplnění textu v opatření 4.2.1 Rozvoj sociálního bydlení a rozvoj 

nízkokapacitních pobytových forem sociálních služeb komunitního typu v souladu 

s požadavky ŘO IROP (str. 211) 

- U monitorovacích indikátorů opraveno datum hodnot u indikátorů, kde jsou hodnoty 

převzaty z programového dokumentu IROP (str. 243-244) 

- Oprava čísla monitorovacího indikátoru Počet poskytovaných druhů sociálních služeb dle 

monitorovacího systému ISKP14+ (str. 250 a 252) 

- Oprava hodnot finančního plánu na základě kontroly v monitorovacím systému ISKP14+, 

celkové ponížení alokace (dané zejména zaokrouhlováním hodnot) nepřesahuje 1 tis. Kč. 

(str. 261-269) 

- Stylistické úpravy některých vět 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 1: Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

Příloha č. 2: Novela zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 

Příloha č. 3: Souhlasné stanovisko MŽP v rámci hodnocení SEA 

Příloha č. 4: Prohlášení k posouzení vlivů Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci hodnocení SEA 

Příloha č. 5: Dopis ředitele Odboru regionální politiky MMR ČR. 

Příloha č. 6: Usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 44/16 

 

Přílohy č. 1,2,3 a 4 nejsou vzhledem ke své velikosti fyzicky přiloženy k materiálu, nicméně jsou 

dostupné v elektronické podobě na internetu. 

 



 
 

Příloha č. 5: Dopis ředitele Odboru regionální politiky MMR ČR. 

 



 
 

 

 



 
 

Příloha č. 6: Usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 44/16 



 
 

 


