
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 5. 2010 

Bod pořadu jednání:       

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec pro 2. řádné kolo 2010 

 

 

Zpracovala: Ing. Jitka Strasserová, tajemnice Správní rady kulturního fondu 

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sportu, oddělení kultury a sportu 

telefon: 48 524 3381 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jitka Strasserová 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM 18. 5. 2010 

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
 
návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací poskytnutých ve 2. řádném kole roku 
2010 z Kulturního fondu Statutárního města Liberec v celkové výši 704.000,- Kč, jmenovitě 
uvedené v příloze č. 1, 
 
a    u k l á d á 
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Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
 

a) zajistit seznámení všech žadatelů 2. řádného kola dotací roku 2010 z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

 
T: neprodleně 

 
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu Statutárního města Li-

berec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML   
a žadateli. 

 
T: 31. října 2010 
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Důvodová zpráva 
 
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 32/00 ze dne 28.3.2000 byl zřízen kulturní fond 
(KF) jako trvalý účelový fond města Liberce. Finanční prostředky KF na rok 2010 byly         
ve výši 2,100.000,- Kč schváleny usnesením ZM č. 259/09 ze dne 17.12.2009.  
   
Statutární město Liberec vyhlásilo v březnu 2010 druhé řádné kolo dotací z kulturního fon-
du na akce zahájené v období od 1. června 2010 do 30. listopadu 2010 s termínem uzávěrky 
příjmu žádostí 30. dubna 2010 do 14:00 hodin. Žadateli bylo podáno celkem 57 žádostí na 
předepsaných formulářích kulturního fondu, z toho jedna žádost byla přeřazena z Fondu pro 
podporu a rozvoj vzdělávání k projednání.  
Celkem bylo doručeno 58 žádostí 50 žadateli. Požadavky žadatelů o dotace z kulturního fon-
du činily celkem 2,545.136,- Kč (příloha č.1).    
 
Správní rada kulturního fondu na svém jednání posuzovala žádosti o dotace z kulturního    
fondu v souladu se schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování základních 
pravidel (příloha č. 2).   
   
Žádosti, kterým nebyla přidělena dotace  
Správní rada o každé žádosti hlasovala jednotlivě takto:  

• 5 žádostí bylo přeřazeno do jiného účelového fondu SML, případně do jiného kola 
kulturního fondu takto:  

  - žádost č. 6 do 3. kola 2010 kulturního fondu  
  - žádost č. 12 do fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání, 
  - žádost č. 17 do fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání, 
  - žádost č. 50 do sportovního fondu, 
  - žádost č. 55 do fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání. 
    
• 11 žádostem (č. 1, 5, 15, 18 – 19, 27, 39, 47 – 48, 52, 58) nebyla navržena žádná dota-

ce.  
                         

   
Žádosti, kterým byla přidělena dotace  

• 42 žádostem (č. 2 – 4, 7 – 11, 13, 14, 16, 20 – 26, 28 – 38, 40 – 46, 49, 51, 53 – 54,  
 56 – 57) správní rada navrhla a odhlasovala dotaci ve výši uvedené v tabulce.  

   
Správní radou kulturního fondu byly projednány, navrženy a odhlasovány dotace                  
pro 2. řádné kolo v roce 2010 v celkové výši 704.000,- Kč (příloha č. 1) a takto předloženy 
Radě města Liberec k odsouhlasení.  
   
Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberec budou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni o výši přidělené dotace či nepřidělení žádné dotace.  
 
 
 

Přílohy 

č. 1 – Tabulka návrhu Správní rady kulturního fondu pro 2. řádné kolo 2010                                                  
č. 2 – Základní pravidla pro přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec                         



Příloha č. 1

Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1.

Základní umělecká škola 
Liberec                                      
přeřazeno z Fondu pro 
podporu a rozvoj 
vzdělávání

85. výročí ZUŠ - jazzový 
koncert před radnicí

25.5.2010 35 000 27 000 0
pronájem pódia a elektrické přípojky, ozvučení, 
stěhování a doprava

2. Egon Wiener
Kniha fejetonů a starých 
pohlednic z Liberce

červenec 2010 79 000 25 000 20 000 tisk

3. Kalendář Liberecka
časopis "V"                                         
- 3. číslo, 9. ročník

září 2010 270 000 30 000 20 000 tiskové práce

4. Kalendář Liberecka
Lužické a Žitavské hory - 
průvodce po krajině a jejích 
náladách - česká verze

1.6. - 30.11.2010 228 000 60 000 20 000 tiskové práce

5. Kalendář Liberecka
Lužické a Žitavské hory - 
průvodce po krajině a jejích 
náladách - německá verze

1.6. - 30.11.2010 278 000 60 000 0 tiskové práce

6. Česká Beseda Liberec
Zprávy České Besedy č. 103 
- Lidové sady

prosinec 2010 200 000 40 000 0
sestavení publikace a tisk                                             
přeřazeno do 3. kola 2010            

7. Jaroslava Vaňová Vydání knihy "Zastavení" září 2010 67 304 25 000 20 000 tisk a vazba

8.
Boveraclub, občanské 
sdružení

Atlas historie tramvajové 
dopravy - propagační 
brožurky na téma historie 
městské dopravy

červen - červenec 2010 50 000 30 000 12 000 tisk propagačních materiálů

9. Šimon Pikous
Prizma - inventura liberecké 
umělecké rodiny

1.6. - 30.12.2010                      
(tisk a distribuce knihy 

srpen - září 2010)
67 000 50 000 20 000 grafická příprava a tisk

10.
Oblastní galerie v Liberci, 
příspěvková organizace

publikace Sběratel Anton 
Randa (1864 - 1918)

září 2010 143 353 20 000 16 000 tisk a grafik

11. Marek Sekyra
vydání studie člena Kruhu 
autorů Liberecka k výročí K. 
H. Máchy

květen - listopad 2010        
(tisk publikace v říjnu 

2010)
40 000 20 000 16 000 tisk a předtisková příprava

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 2. kolo roku 2010                                                 
na akce zahájené v období od 1. června 2010 do 30. listopadu 2010

(příjem žádostí do pátku 30. dubna 2010 do 14:00 hodin)

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace
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Příloha č. 1
Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace

12.
Rada rodičů při ZŠ 
Aloisina výšina a pěvecký 
sbor Výšinka

Abeceda - interaktivní 
učebnice pro 1. třídy

1.6. - 30.11.2010 119 000 95 000 0

grafika učebnice, nahrání CD v nahrávacím studiu, 
ozvučení DVD, nahrávání DVD - kamera, lis CD a 
DVD, tisk učebnice                                            
přeřazeno do fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání              

13.
ZŠ Liberec, Aloisina 
výšina 642, přísp. org.

Hudba - most mezi národy
únor - prosinec 2010, 

termín koncertu - 
listopad 2010

346 750 60 000 25 000
pronájem koncertního sálu v Liberci, ozvučení 
koncertu, instrumentální doprovod

14.
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci

Památky kolem nás - cyklus 
přednášek ve spolupráci s 
Národním památkovým 
ústavem

září - listopad 2010 6 500 6 500 5 000 honoráře přednášejících

15.
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci

"Tramvestie" - básnický 
projekt

červen - říjen 2010 12 000 12 000 0 grafické práce, tisk, instalace

16.
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci

Z pohádky do pohádky aneb 
hraní i čtení pro nejmenší

září - říjen 2010 7 500 5 000 2 500 cena představení

17.
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci

Besedy se spisovatelkou 
Petrou Braunovou

listopad 2010 3 000 3 000 0
lektorské honoráře                                                        
přeřazeno do fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání

18.
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci

Vadí? Nevadí?!!! aneb 
Etiketa hravě

1.6. - 30.11.2010 14 000 14 000 0
výtvarné potřeby, knižní a časopisecké ceny za 
nejlepší literární či výtvarné práce, honorář pro 
psychologa, spisovatele a ilustrátorku

19.

Sjednocená organizace 
nevidomých a 
slabozrakých ČR - 
oblastní pobočka Liberec

Návštěva kulturních pořadů
s nevidomými a těžce 
zrakově handicapovanými 
občany

1.6. - 30.11.2010 24 000 12 000 0
propagace, program akcí, poštovné, úhrada 
blokových vstupenek Divadla F. X. Šaldy, vstupné 
na jiné kulturní akce

20.
Spolek ruprechtických 
sousedů

7. ruprechtická pouť 10. - 12. září 2010 71 000 46 000 18 000
montáž a demontáž pódia, služba zvukaře, tisk a 
výlep plakátů, odměny skupinám

21.
Jizersko-ještědský horský 
spolek

Slavnosti slunovratu na 
Martinské stěně

19. června 2010 26 000 21 000 9 000 honoráře pro interprety, plakát a reklama v tisku

22.
Náboženská obec Církve 
čs. husitské v Liberci

Doteky - plochy poznání září - listopad 2010 59 400 20 000 11 000 honoráře (autorské + účinkující)
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Příloha č. 1
Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace

23.
Obč. sdružení Bohemia 
Cantat Liberec

Mezinárodní festival 
sborového zpěvu Bohemia 
Cantat Liberec 2010

26. - 29. srpna 2010 980 000 230 000 70 000 propagace, pronájem prostor

24.
Pavel Jakubec - A-styl 
Liberec

A-styl street dance show 13. června 2010 110 000 40 000 22 500 nájem Divadla F. X. Šaldy

25.
Klub přátel výtvarného 
umění - pobočka Liberec

Kulturně vzdělávací pořady 
v Experimentálním studiu v 
Liberci

1.9. - 30.11.2010 7 500 5 000 5 000
honoráře lektorů, propagační materiály a pozvánky 
na pořady, pronájem sálu a techniky 
Experimentálního studia

26. Eliška Ročková
výstava Nový 
impresionismus v obrazech 
Alexandra Oniščenka

15.9. - 3.10.2010 54 000 16 000 13 500
odměna vystupujícím na vernisáži, propagace 
(plakáty, pozvánky, média, výlep plakátů)

27. Kvintus o. s.
Piano pro více koncertů v 
Liberci a okolí

červen - červenec 2010 33 500 26 800 0 nákup piana

28. Petr Jirsák Letní Frozenfest 4. září 2010 58 000 51 000 18 000
honoráře, zvuková technika, grafický návrh + 
výroba plakátů, výlep plakátů

29.
Kulturní služby Liberec               
s. r. o.

Léto v Lidových sadech 
2010

červenec - srpen 2010 145 000 80 000 35 000
zajištění programu, světelná a zvuková technika, 
náklady na zapůjčení filmů, technické zajištění 
promítání, propagace (výroba plakátů, výlep)

30.
Sdružení studentů, rodičů
a přátel školy při 
Gymnáziu F. X. Šaldy

Literární pozdravy 2010 19. - 20.11.2010 45 000 28 000 13 500
propagace, pronájem prostor, honoráře účinkujícím 
autorům

31.
Jaroslav Fryč - 
Knihkupectví a antikvariát

Nedělní pohádková 
odpoledne

září - listopad 2010 39 000 25 000 13 500 honoráře, náklady na reklamu a výrobu letáků

32.
Jaroslav Fryč - 
Knihkupectví a antikvariát

Setkávání s kulturou červenec - listopad 2010 136 500 58 500 13 500
honorář hosté, propagační materiály (plakáty, 
letáky), propagace - plakátovací plochy

33.
Fakulta umění a 
architektury Technické 
univerzity v Liberci

Výstavní projekty 
současného umění v Galerii 
Fakulty umění a architektury 
TUL v OC Plaza - 1. patro                          
- Jáchym Fleig, Německo                      
- Christian Schnurer, Něm.

říjen 2010 (Schnurer) 
listopad 2010 (Fleig)

126 000 50 000 18 000
honoráře umělcům, tiskoviny (katalog, pozvánky, 
plakáty), překlady
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Příloha č. 1
Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace

34. Marek Jiran Jelen Fest 2010 17. - 18. září 2010 150 000 20 000 13 500 zvuk, reklama, pronájem techniky, osvětlení

35. Dance4you Liberec, o. s.
Alternativní hiphopový 
muzikál "Vyber si své téma"

říjen 2010 70 150 15 000 5 000 ozvučení, osvětlení, propagace, výlep plakátů

36. Motyčkovic klika o. s.
Dětský den - Dospělákem 
na zkoušku aneb Jak to 
zvládá táta s mámou

5. června 2010 59 000 42 000 13 500
honoráře, pronájem, zvuková technika, výroba a 
výlep plakátů

37. Divozemí
Velká inventura Liberec 
2010

20. - 23. října 2010 130 000 50 000 13 500

honoráře - účinkující, honoráře - techničtí 
pracovníci (jevištní technika, světlo, zvuk), 
propagace, pronájem technického vybavení (světlo, 
zvuk, sedačky do hlediště apod.)

38. Marek Ottl

Big Swing Theory - Večer s 
Janem Křížem, Onřejem 
Rumlem a Big Bandem L. 
Ottla

1.6. - 30.10.2010                             
(koncert v říjnu 2010)

150 000 80 000 27 000
pronájem technického zařízení (zvuk, světla, 
reklama, pronájem divadla)

39.
Čmelák - společnost přátel 
přírody (Mateřské 
centrum)

Za kulturou s rodinou 1.6. - 30.11.2010 67 000 28 500 0

kancelářské potřeby, výtvarný materiál (čtvrtky, 
látka, akvarely, barevné papíry, krepáky, karton, 
lepidla, nůžky, pastelky, svíčky, upomínkové 
předměty, pamětní listiny), pohonné hmoty 
(doprava materiálu a potřeb na místo realizace), 
služby telekomunikací a internet, inzerce a 
propagace, služby zpracování dat (účetní služby), 
správa www stránek, služby grafika, nájemné 
(podíl), energie (podíl), nákup služeb externích 
lektorů

40.
Římskokatolická farnost 
Liberec - Ruprechtice

Stoleté výročí - Ruprechtický 
kostel otevřený všem

červen - listopad 2010 241 336 69 336 18 000
plakáty, výlep plakátů, výstavní panely, inzerce, 
příprava výstavy - technické zabezpečení

41. Klub Dětem Veselé léto červen - září 2010 22 000 22 000 6 000 honoráře účinkujících (včetně odvodů)

42. Pěvecký sbor Ještěd
Koncert na podporu 
Sdružení hospicové péče sv. 
Zdislavy

srpen - listopad 2010           
(koncert v listopadu 

2010)
75 500 37 000 18 000

zajištění orchestru, zajištění sólistů, tisk plakátů, 
propagace, inzerce

43. Vladimír Vrabec Hradby Fest 2010 4. září 2010 40 000 30 000 9 000
pronájem pódia, pronájem zvukové aparatury, 
pronájem sociálních zařízení, výroba a výlep 
plakátů

44.
Občanské sdružení 
S(C)HODY

Létající divadlo na 
kolečkách - premiéra 
divadelního představení 
"Namaluj mi beránka"

24. června 2010 357 000 20 000 8 000 propagace
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náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč
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45. Vladimír Starec BURN IT festival 12. června 2010 60 000 35 000 9 000
pronájem pódia, pronájem aparatury a ozvučení, 
výroba a výlep plakátů

46.
Klub Hudební mládeže 
Liberec

Duhová bouře 2010 - 20. 
festival Hudební mládeže 
ČR v Liberci (2. etapa - 
vlastní realizace projektu)

1. - 6. června 2010 564 000 150 000 36 000
honoráře, pronájem techniky (audio, videoprojekce, 
světelné vybavení pódia), pronájem festivalových 
prostor

47.
Dům kultury Liberec, spol. 
s r. o.

Mikulášská show s Upírem 
Krejčím

30. listopadu 2010 50 000 25 000 0 honoráře

48.
Dům kultury Liberec, spol. 
s r. o.

Koncert bratří Nedvědů 12. října 2010 120 000 50 000 0 honoráře

49. Rodinné centrum Žirafa Zpátky do školy 4. září 2010 25 500 15 000 8 000
tisk a distribuce letáků, pronájem zahrady a pódia, 
pronájem aparatury, honorář pro herce a divadlo

50.
Taneční a pohybová škola 
ILMA - Mgr. Ilona Šulcová

Latino Festival 2010 - 
Mistrovství světa, Mistrovství 
Evropy, Světový pohár

3. - 7. listopadu 2010 1 965 600 100 000 0
lektoři, doprava                                                                 
přeřazeno do sportovního fondu

51.
TOM LIVE CENTRUM                
s. r. o.

Floor Fest 2010 1. - 4. července 2010 275 000 100 000 27 000
tisk plakátů, stavba a pronájem pódia, zvukař, 
pronájem haly

52. SKI-COMP. s. r. o. Vivaldianno Tour 2010 22. října 2010 4 140 000 150 000 0 pronájmy, platba za vystoupení

53.
Centrum papírových 
modelářů, o. s.

30 let profi dráhy značky 
BaJ

1. - 30.6.2010 40 000 35 000 13 500

kopírování originálních autorských děl, grafická 
úprava, textové úpravy, tisk; tisk a výlep plakátů; 
grafická příprava tisk vystřihovánky Liberecké 
knihovny; výroba a tisk katalogového listu

54.
Junák - svaz skautů a 
skautek ČR, přístav 
"MAJÁK" Liberec

Liberecká domovní znamení 
- poznávací hra po městě u 
příležitosti 100. výročí 
založení vodního skautingu

září 2010 5 500 3 000 1 500 tisk plakátů a pozvánek

55.
Střední zdravotnická škola 
a Vyšší odborná škola 
zdravotnická v Liberci

brožura k projektu "Vliv 2. 
světové války na naše 
rodiny"

červen 2010 2 500 2 500 0
tisk brožury                                                                             
přeřazeno do fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání

56.
Sekce sdružení duševních 
sportů - Jazzový klub 
Liberec

Život hrou - cyklus hudebně-
společenských večerů

červen - listopad 2010 288 000 79 000 27 000
tiskoviny (plakáty), výlep, propagace, doprava, 
inzerce
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57. Jaroslava Kašparová Od černé do bílé... červen - červenec 2010 134 500 35 000 13 500
honorář modelů, grafický návrh, propagace, 
scénografie, scénografická realizace

58. Romský život, o. s. 

Ze života Romů - dokument 
na DVD podle předlohy 
Knížky romských povídek - 
3. etapa

1.8. - 30.11.2010 480 000 60 000 0 videoprodukce, hudba, řemeslníci

CELKEM 13 393 893 2 545 136 704 000

13 393 893 Kč
2 545 136 Kč

58
Počet žadatelů 50

2 100 000 Kč 825 000 Kč
Zůstatek z roku 2009 16 461 Kč 110 500 Kč

32 650 Kč 1 213 611 Kč
2 149 111 Kč

704 000 Kč

Náklady projektů

Počet žádostí v termínu
Požadavky na dotaci z KF

v mimoř. kole 2010 rozděleno
Schválený rozpočet kulturního fondu na rok 2010

Návrh Správní rady kulturního 
fondu SML na rozdělení dotací 
ve 2. kole 2010

v 1. kole 2010 rozděleno

k dispozici pro 2. a 3. kolo
CELKEM
Vratky v roce 2010 k 30.4.2010
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Příloha č. 2 

  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 
 
 
 

 

 
 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA  
PŘIDĚLENÍ DOTACÍ Z KULTURNÍHO FONDU  

STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 

1) Vyhlašovaná kola – minimálně 3 x do roka: 
 
1. kolo 
- pro období od 1. února do 31. července 2010 ……………………………… s uzávěrkou 7. ledna  2010 
 
2. kolo  
- pro období od 1. června do 30. listopadu 2010 …………………………… s uzávěrkou 30. dubna 2010 
 
3. kolo  
- pro období od 1. října 2010 do 31. března 2011 …………………………... s uzávěrkou 31. srpna 2010 
 
 
2) Žadatelem může být fyzická i právnická osoba, nestátní organizace, spolek, sdružení, nadace. 
 
3) Dotace na akci jsou poskytovány zejména pro tyto oblasti: 

• estetická výchova především dětí a mládeže 
• mimořádné kulturní akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního 

významu 
• ochrana kulturních památek (k žádosti je nutné předložit rozhodnutí odboru životního 

prostředí o povolení ke stavebním pracím, udržovacím pracím atd., jehož termín je 
maximálně 90 dní) 

• rozvoj amatérské a místní kultury 
• rozvoj etnické kultury a kultury národnostních menšin 

 
4) Dotace budou poskytnuty zejména žadatelům, kteří se uvedenou činností zabývají celoročně. 

Dotace nelze použít na mzdy, cestovní náhrady a poh ošt ění. 
 
5) Žádosti na předepsaném tiskopise budou přijímány na MML včetně všech na žádosti 

předepsaných příloh (budova radnice, oddělení kultury a sportu).  
 
6) Žadatelé budou o výsledku písemně vyrozuměni do 15 dnů po zasedání zastupitelstva města (bez 

uvedení důvodu rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. 
 
7) Finanční prostředky (dotace) budou žadatelům poskytnuty na základě sepsané smlouvy, ve které 

bude jasně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost vynaložených 
prostředků. 

 
8) Vyúčtování poskytnuté dotace bude předkládáno do 60 dnů po realizaci akce popřípadě 

odčerpání prostředků (viz smlouva) na oddělení kultury a sportu. Součástí vyúčtování dotace bude 
i písemné hodnocení akce z pohledu pořadatele. 

 
9) Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 

vynaložených na projekt, kopie faktur, nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se pokrývat a musí obsahovat 
předepsané náležitosti. 

 
10) V případě, že nebudou dodrženy podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky 

vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 měsíců v žádném 
z městských fondů. 

 


