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 P R O G R A M  
 24. jednání Rady HMP, které se koná dne 20. 6. 2017 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 23. jednání Rady HMP ze dne 13. 6. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 26277 k návrhu rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Provozní podpora informačního 
systému TED OBIS" 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 JUDr.Mařík 
Ing.Fialka,MBA 
 

3. 23969 k záměru realizovat veřejnou zakázku 
"Rámcová rozvojová dohoda 
PROXIO/Agendio pro hl. m. Prahu" 
 
- předáno 14.6.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
 

4. 23966 k záměru odboru informatiky na realizaci 
veřejné zakázky "Provozní podpora 
PROXIO/Agendio pro hl. m. Prahu“ 
 
- předáno 14.6.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
 

5. 25905 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Vybudování datového centra“ + CD 
 
- předáno 14.6.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.25 Ing.Fialka,MBA 
 

6. 24973 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na 
bezúplatný převod stavby účelové 
komunikace (dočasné stavby), která 
obsahuje napojení účelové komunikace 
153/4 Lochkov - Radotín - Pražský okruh 
 
- předáno 14.6.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.30 Ing.Prajer 

7. 25561 k návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě č. 
DIL/22/03/000138/2016 na Dodatečné 
stavební práce na stavbě č. 41341 
Rekonstrukce komunikace Pod 
Hrachovkou, Etapa 0001 ZOO sever 
 
- předáno 14.6.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.35 Ing.Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 25317 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 

parc.č. 4485/20 v k.ú. Horní Počernice z 
vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření s majetkem státu pro Státní 
statek hl.m. Prahy " v likvidaci" do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
- předáno 14.6.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.40 Ing.Prajer 

9. 25430 k vyhodnocení provozu velkokapacitních 
autobusů na lince 119 k zajištění dopravní 
obsluhy mezinárodního letiště Václava 
Havla a na linkách 107, 112 a 136 
 
- předáno 14.6.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.45 Ing.Kaas 

10. 25949 k finančnímu zajištění přípravy a realizace 
projektů v rámci Operačního programu 
Doprava a Operačního programu Praha 
pól růstu ČR a Komunitárního programu 
Horizon 
 
- předáno 14.6.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.50 Ing.Kaas 

11. 25460 k návrhu na využití finančních prostředků 
určených na investiční akci TSK HMP, a. 
s. č. 4347 - Akce pro BESIP 2017 
 
- předáno 14.6.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.55 Ing.Kaas 

12. 25979 k návrhu na navýšení neinvestičních 
prostředků pro zlepšení stavu čistoty 
komunikací na území hl. m. Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.00 Ing.Kaas 

13. 25715 k návrhu na přijetí Partnerství hl. m. 
Prahy při pořádání akcí v oblasti volného 
času dětí a mládeže - 2. uzávěrka 2017 
 
- předáno 14.6.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.05 Mgr.Fáberová 
 

14. 25859 k návrhu na vyhlášení Celoměstských 
programů podpory využití volného času 
na území hl. m. Prahy na rok 2018 
 
- předáno 14.6.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.10 Mgr.Fáberová 
 

15. 26204 k návrhu na zrušení výběrového řízení na 
funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Botanická zahrada hl. m. 
Prahy a na vyhlášení nového výběrového 
řízení 
 
- předáno 14.6.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.15 Mgr.Fáberová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 25678 k záměru odboru technické vybavenosti 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 
„Stavba č. 42700 Revitalizace 
Malostranského náměstí“ a ke jmenování 
komise pro otevírání obálek a posouzení 
kvalifikace 
 
- předáno 14.6.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.20 Ing.Vlk 

17. 23206 k vyhodnocení Manuálu tvorby veřejných 
prostranství hl. m. Prahy a Koncepci 
rozvoje veřejných prostranství hl. m. 
Prahy 
 
- předáno 14.6.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.25 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

18. 25761 k návrhu zadání změny vlny 01 úprav ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 4 
+ CD 
 
- předáno 14.6.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.30 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Štěpánek, 
starosta MČ 
Praha 4 
Ing.Alinčová, 
starostka MČ 
Praha-Kunratice 
 

19. 25762 k návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 5 
+ CD 
 
- předáno 14.6.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.35 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Richter, 
starosta MČ 
Praha 5 
RNDr.Plamínková, 
starostka MČ 
Praha-Slivenec 
 

20. 24759 
• 

k návrhu na schválení soudního smíru - 
pozemek parc. č. 2306/5 k.ú. Suchdol 
 
- předáno 14.6.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.40 J.Rak,BBA 
 

21. 21787 k návrhu na vypořádání práva stavby 
formou úplatného převodu pozemků 
parc.č. 3018/5  (367 m2) a parc.č. 
3018/20 (68 m2), oba v k.ú. Dejvice 
 
- předáno 14.6.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.45 J.Rak,BBA 
 

22. 25804 k návrhu na spolupráci při realizaci 
výstavby Terminálu Zličín 
 
- předáno 16.6.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.50 J.Rak,BBA 
 

23. 26224 
 
  VH 

ke schválení konsolidované účetní 
závěrky společnosti Pražská plynárenská 
Holding a.s. za rok 2016 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.55 představenstvo 
a dozorčí rada 
Pražská 
plynárenská 
Holding a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
24. 25865 k zajištění přípravy a výstavby městských 

bytů HMP - dostupné bydlení 
 
- předáno 14.6.17 
 

radní Lacko 11.00 Ing.Prajer 

25. 25946 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky uchazeče o 
veřejnou zakázku "Zpracování digitálního 
povodňového plánu hl. m. Prahy a 
digitálních povodňových plánů jejích 
městských částí " 
+CD 
 
- předáno 14.6.17 
 

radní Hadrava 11.05 Mgr.Barták 

26. 26001 
  VH 

k výroční zprávě, schválení účetní 
závěrky, rozdělení zisku a určení auditora 
pro ověření účetní závěrky obchodní 
společnosti Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 
 
- předáno 14.6.17 
 

radní 
Plamínková 

11.10 představenstvo 
a dozorčí rada 
Pražská 
vodohospodářská 
společnost a.s. 
 

27. 26041 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Pražské služby, a.s. 
konané dne 21. 6. 2017 
 
- předáno 16.6.17 
 

radní 
Plamínková 

11.15 JUDr.Roman, 
předs. předst. 
Pražské služby,  
a.s. 

28. 25751 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 1686/4, parc č. 1726/2 a parc. č. 1726/4 
v k. ú. Dubeč do vlastnictví hl. m. Prahy 
 
- předáno 14.6.17 
 

radní 
Plamínková 

11.20 Ing.Vlk 

29. 25923 k návrhu na úplatné nabytí vybraných 
pozemků na LV č. 75 v k. ú. Křeslice do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 
- předáno 16.6.17 
 

radní 
Plamínková 

11.25 RNDr.Kyjovský 
 

30. 23959 k návrhu na řešení modernizace zařízení 
scénické divadelní techniky příspěvkové 
organizace Divadlo na Vinohradech 
 
- předáno 14.6.17 
 

radní Wolf 11.30 Mgr.Cipro 
T.Tőpfer, ředitel 
Divadla  
na Vinohradech 
 

31. 25465 k návrhu na vytvoření nové pražské 
turistické karty 
 
- předáno 14.6.17 
 

radní Wolf 11.35 Mgr.Cipro 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
32. 25872 k návrhu na jmenování ředitele 

příspěvkové organizace Vyšší odborná 
škola grafická a Střední průmyslová škola 
grafická, Praha 1, Hellichova 22 
 
- předáno 14.6.17 
 

radní  
Ropková 

11.40 Mgr.Němcová 
Ing.Blahák 

33. 25515 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Gymnázium Opatov P4 - rekonstrukce 
velkého hřiště" v areálu objektu 
Gymnázia Opatov, Konstantinova 1500, 
149 00 Praha 4 
 
- předáno 14.6.17 
 

radní  
Ropková 

11.45 Mgr.Němcová 
 

34. 25828 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Bezpečná pražská škola" 
 
- předáno 16.6.17 
 

radní  
Ropková 

11.50 Mgr.Němcová 
 

35. 26117 k vyhlášení 29. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 1 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 14.6.17 
 

radní  
Ropková 

11.55 Ing.Andrle 

36. 26179 k návrhu na odvolání ředitelky 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Domov pro seniory Ďáblice 
 
- předáno 16.6.17 
 

radní Hodek 
 

12.00 PhDr.Klinecký 

37.  Podání  12.05  
38.  Operativní rozhodování Rady HMP    
39.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 25186 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 25759 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k 
nájemní smlouvě s Janem Polatou na 
pronájem části komunikace Husitská za 
účelem vjezdu na staveniště a umístění 
zařízení staveniště 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

3. 25970 k návrhu na zvýšení rozpočtu běžných 
výdajů RFD-SK v kapitole 03 - Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 25911 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
číslo parcely 2575/463 (183 m2) v 
katastrálním území Kyje do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

5. 25938 k návrhu na odpis nákladů vynaložených 
na zmařenou přípravu a realizaci stavby u 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru sportu a volného času MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

6. 25936 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce na zpracování projektové 
dokumentace a zajištění výkonu 
autorského dozoru pro stavbu č. 0211 
Lipnická - Ocelkova 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

7. 25590 k návrhu na výjimku z Pravidel pro 
zajišťování externích právních služeb pro 
potřeby hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

8. 25297 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

9. 25832 
 
 

k návrhu na přidělení dotace pro nestátní 
neziskové organizace v rámci programu 
hl. m. Prahy a MŠMT v oblasti volného 
času dětí a mládeže na rok 2017 
"Naplňování Koncepce podpory mládeže 
na krajské úrovni" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

10. 25576 k návrhu na prominutí a částečné 
prominutí pohledávek hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

11. 25895 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
12. 25950 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 

pohledávky hl. m. Prahy 
náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

13. 25790 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí na financování 
provozu ochranných systémů podzemních 
dopravních staveb na území hlavního 
města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 26111 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školským 
zařízením, které jsou zřizované hlavním 
městem Prahou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 26208 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 26232 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí na likvidaci léčiv 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 26171 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zdravotnictví na financování 
připravenosti poskytovatele zdravotnické 
záchranné služby na řešení mimořádných 
událostí a krizových situací 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 25835 k žádosti městské části Praha 16 o souhlas 
s bezúplatným nabytím pozemku v k.ú. 
Radotín z vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy městské části Praha 16, 
předložené podle § 13 odst. 4 obecně 
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 25660 k návrhu směny pozemku parc.č. 181/81 a 

pozemku parc.č. 201/278 v k.ú. Černý 
Most ve vlastnictví společnosti P-holding 
1, s.r.o., za část pozemku parc.č. 221/907 
v k.ú. Černý Most ve vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 26113 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti stezky a cesty - přístupu za 
účelem oprav hřbitovní zdi se společností 
Skanska Reality a.s. 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 26119 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti umístění veřejného chodníku s 
Česká republika – Obvodní soud  
pro Prahu 1 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 26121 k návrhu na uzavření smluv o zřízení 
služebnosti umístění vodního díla ve 
prospěch hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 26144 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení služebnosti/věcného břemene 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

24. 23633 k návrhu na poskytnutí finančního daru 
České republice - Krajskému ředitelství 
policie hlavního města Prahy z rozpočtu 
kap. 07 - BEZPEČNOST 
 

radní Hadrava   

25. 24809 k uzavření Dodatku č. 1 na dodatečné  
stavební práce ke smlouvě o dílo č. 
DIL/20/04/000201/2016  pro stavbu č. 
3113 - TV Přední Kopanina, etapa 0006 
Hokešovo náměstí 
 

radní 
Plamínková 

  

26. 25360 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o připojení na napěťové hladině 
NN na pozemku hl.m. Prahy parc. č. 
416/1 v k.ú. Žižkov se společností 
PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516 
 

radní 
Plamínková 

  

27. 25392 k návrhu OCP na uzavření Dodatku č. 2 k 
Nájemní smlouvě č. 
NAP/54/11/003775/2008, který upravuje 
výměru využívaných pozemků parc.č. 
2576/1 a 2576/2 v k.ú. Libeň, a to na dobu 
neurčitou 
 

radní 
Plamínková 

  

28. 25777 k návrhu OCP na uzavření nájemní 
smlouvy na část pozemku parc. č. 919/1 v 
k.ú. Malá Strana se společností BRC 
Europe, s.r.o., na dobu určitou, za účelem 
realizace opravy obvodové zdi  
Velvyslanectví Spojených Států 
Amerických 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
29. 25924 k návrhu OCP na uzavření nájemní 

smlouvy na dobu neurčitou na část 
pozemku parc.č. 4318 v k.ú. Dejvice - 
manželé Navrátilovi 
 

radní 
Plamínková 

  

30. 26127 k úpravě rozpočtu kapitálových výdajů 
hl.m. Prahy pro rok 2017 převodem z 
kapitoly 01 - Rozvoj obce do kapitoly 02 - 
Městská infrastruktura 
 

radní 
Plamínková 

  

31. 25538 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 
02, 04 a 05 v souvislosti s realizací 
energeticky úsporných opatření I. 
 

radní 
Plamínková 

  

32. 26006 k návrhu na zamítnutí žádosti o dotaci z 
dotačního programu "Zlepšování kvality 
ovzduší v hl. m. Praze - pořízení 
ekologického vytápění v domácnostech" 
 

radní 
Plamínková 

  

33. 25252 k návrhu OCP MHMP na uzavření Smluv 
o provedení stavby za účelem umožnění 
revitalizace Vokovického rybníka 
 

radní 
Plamínková 

  

34. 25732 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti KUC MHMP a 
na úpravu rozpočtu kap. 0662 - kultura v 
r. 2017 
 

radní Wolf   

35. 24755 k návrhu na zřízení dočasné Komise Rady 
HMP k výročí 100 let vzniku 
samostatného československého státu a 25 
let České republiky 
 

radní Wolf   

36. 25736 k návrhu na stanovení výše platu 
ředitelkám a ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených hlavním městem 
Prahou v působnosti odboru školství a 
mládeže MHMP 
 

radní  
Ropková 

  

37. 25810 k návrhu na povolení výjimky ze 
stanoveného počtu žáků ve třídách 1. 
ročníků ve vyjmenovaných středních 
školách zřizovaných hlavním městem 
Prahou 
 

radní  
Ropková 

  

38. 26180 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, Praha - 
Čakovice, se sídlem Praha 9, Ke Stadionu 
623, v rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní  
Ropková 

  

39. 26126 
 
  

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Střední odborné učiliště, Praha 
4, Ohradní 57 v rejstříku škol a školských 
zařízení 
 

radní  
Ropková 
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40. 26129 

 
 

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Střední odborná škola stavební 
a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní  
Ropková 

  

41. 26209 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní  
Ropková 

  

42. 25990 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní  
Ropková 

  

43. 25951 
 
 

k úpravě rozpočtu odboru FON hl. m. 
Prahy v roce 2017 
 

radní  
Ropková 

  

44. 24391 k návrhu na úpravu celkových 
investičních nákladů stavby č. 41929 
Domov pro seniory Krč II 
 

radní Hodek   

45. 25727 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové individuální 
neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 
2017 
 

radní Hodek   

46. 26076 k návrhu na rozpracování usnesení 28. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
15.6.2017 
 

ředitelka 
MHMP 

  

47. 25823 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
10.5.2017 do 16.5.2017 
 

Ing.Ondráčková   

48. 25944 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
17.5.2017 do 23.5.2017 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

26226 Informace o průběžném plnění opatření vyplývajících z "Programi zlepšování 
kvality ovzduší - aglomerace Praha CZ01" (PZKO) 
 

radní 
Plamínková 
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