DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Souhrnné rozpočtové opatření navazující na vyhodnocení čerpání rozpočtu města
Plzně k 30. 6. 2012.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Orgánům města jsou v rámci tohoto usnesení předloženy ke schválení úpravy rozpočtu
města Plzně navazující na vyhodnocení čerpání rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2011,
které bude předloženo na jednání ZMP dne 6. 9. 2012 formou informativní zprávy
(ŘEÚ/3):
Rozpočtové opatření a související zařazení nově zahajovaných investičních akcí
dotčených správců rozpočtů dle přílohy č. 1:
Souvztažné úpravy rozpočtu
Odbor financování a rozpočtu – zvýšení provozních výdajů – daň z příjmu práv.
osob - MP
24 983 tis. Kč
Odbor financování a rozpočtu – zvýšení provozních příjmů – vlastní daň
z příjmu práv. osob
24 983 tis. Kč
- souvztažná úprava rozpočtu příjmů a výdajů související s platbou daně z příjmu
právnických osob za město Plzeň jako právnické osoby s ohledem na skutečnou
výměru této daně za zdaňovací období 2011 ve výši 274 983 tis. Kč. Dle platného
systému je město současně poplatníkem i příjemcem této daně, proto jsou
zapracování i úprava rozpočtu této daně vždy souvztažné.
Městská policie - zvýšení provozních příjmů - ostatní nedaňové příjmy
230 tis. Kč
Městská policie - zvýšení provozních výdajů - transfery obyvatelstvu
230 tis. Kč
- vyrovnání přijatých náhrad od pojišťoven za pracovní úrazy zaměstnanců. Tyto
oprávněné nároky poškozeného jsou vypláceny jako náhrady z úrazového
pojištění.
Personální odbor – snížení provozních výdajů – transfery obyvatelstvu
2 500 tis. Kč
Personální odbor – zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje 2 500 tis. Kč
- přesun rozpočtových prostředků na základě analýzy čerpání k 30. 6. 2012, od
letošního roku platí zaměstnavatel zaměstnanci v rámci pracovní neschopnosti
místo dřívějších 14 pracovních dní 21 pracovních dní. Úspora vznikla nižší
pracovní neschopností. Zaměstnanci si na krátké pracovní neschopnosti vybírají
řádnou dovolenou a tím čerpají běžné výdaje.

Personální odbor – zvýšení provozních výdajů – transfery obyvatelstvu
1 000 tis. Kč
Použití volných prostředků Sociálního fondu MMP (ostatní transfery)
1 000 tis. Kč
- úprava rozpočtu v návaznosti na vyhodnocení stavu volných prostředků Sociálního
fondu MMP.
Odbor vnitřní správy – snížení provozních výdajů – běžné výdaje
350 tis. Kč
Odbor vnitřní správy – RMP, ZMP – snížení provozních výdajů – běžné výdaje
20 tis. Kč
Personální odbor – zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje
350 tis. Kč
Personální odbor - RMP, ZMP – zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje
20 tis. Kč
- přesun rozpočtovaných prostředků v souvislosti se změnou sytému výplaty
tuzemského cestovného, které je od letošního roku propláceno z rozpočtu
Personálního odboru MMP (bezhotovostní převody na účty zaměstnanců/členů
RMP, ZMP společně s výplatou mezd).
Kancelář ředitele Úřadu správních agend - snížení provozních výdajů - ostatní
provozní výdaje
400 tis. Kč
Kancelář ředitele Úřadu správních agend - zvýšení provozních výdajů - běžné
výdaje
400 tis. Kč
- finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů spojených s dohodci na
zprostředkování obchodu na komoditní burze a na burzovní poplatky. Obchod se
týká nákupu plynu v rámci centrálního nakupování pro město, pro vybrané
příspěvkové organizace a městské obvody dle usnesení RMP č. 791 ze dne 31. 5.
2012.
Odbor správních činností - zvýšení provozních příjmů - správní poplatky
1 000 tis. Kč
Odbor správních činností - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje
1 000 tis. Kč
- zvýšení příjmů na základě pololetního plnění příjmů ze správních poplatků.
Finanční prostředky budou použity na toxikologická vyšetření, kdy rozpočet na
oddělení přestupků Odboru správních činností byl schválen ve výši 990 tis. Kč,
k 30. 6. 2012 je již vyčerpáno 863 tis. Kč.
Odbor právní – zvýšení provozních příjmů – ostatní nedaňové příjmy
1 000 tis. Kč
Odbor právní – zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje
1 000 tis. Kč
- vylepšené příjmy vznikly vratkou soudního poplatku od Městského soudu v Praze.
V současné době je očekávána platba soudního poplatku za podanou žalobu ve
věci CZECH RADAR ve výši 400 tis. Kč. Dále bude s největší
pravděpodobností do konce roku hrazena právní služba ve výši 500 tis. Kč ve věci

společnosti NEVEG TRADING. LIMITED v souvislosti se squeeze outem akcií
Plzeňské teplárenské, a.s.
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje - snížení kapitálových příjmů - příjmy z
prodeje technické infrastruktury
225 535 tis. Kč
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje - zvýšení kapitálových příjmů - příjmy z
prodeje domů
155 999 tis. Kč
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje - zvýšení kapitálových příjmů - příjmy z
prodeje dlouhodobého hmotného majetku
69 536 tis. Kč
- úprava rozpočtovaných prostředků dle příjmu z prodeje majetku společnosti
Plzeňská teplárenská, a.s., kdy na podzim byla rozpočtována celá částka na
příjmech z prodeje technické infrastruktury.
Správa informačních technologií MP – zvýšení provozních příjmů – odvody
vlastních PO
7 350 tis. Kč
Správa informačních technologií MP - zvýšení provozních výdajů - příspěvky
vlastním PO
7 350 tis. Kč
- jedná se o náhradu 600 ks počítačů (stáří nad 7 let), které byly do ZŠ pořízeny
formou dotací (MŠMT, Plzeňský kraj, projekt internet do škol). Počítače se stále
využívají při výuce, obnova ze zdrojů původních donátorů není reálná, obnova
proběhne z provozních prostředků SITMP s využitím prostředků investičního
fondu PO (odvod).
Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - zvýšení kapitálových
příjmů - ostatní kapitálové příjmy
8 634 tis. Kč
Tvorba Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů a současně blokace na
projekt "Čistá Berounka"
8 634 tis. Kč
- prostředky od společnosti Vodárna Plzeň na základě Smlouvy o převodu
finančních prostředků (poplatky za vypouštění odpadních vod), které jsou určeny
na zajištění akce Čistá Berounka – intenzifikace ČOV realizované DSO Čistá
Berounka. Projekt je financován z Fondu MP pro kofinancování dotovaných
projektů.
Kancelář primátora - projekty ÚKEP - snížení provozních výdajů - běžné výdaje
- správa městského majetku kryté prostředky FKD MP - projekt "PVTP II"
500 tis. Kč
Snížení použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů – projekt
„PVTP II“
500 tis. Kč
- úprava rozpočtu vzhledem ke skutečnosti, že objekt PVTP II byl předán do správy
Bytového odboru MMP a prostředky spojené s provozem jsou hrazeny z rozpočtu
BYT – správa domů.

Odbor financování a rozpočtu – zvýšení kapitálových příjmů – přijaté dotace ze
státního rozpočtu ostatní
199 437 tis. Kč
Odbor financování a rozpočtu – snížení kapitálových příjmů – přijaté dotace ze
státních fondů – státní fond životního prostředí
195 000 tis. Kč
Tvorba Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů
4 437 tis. Kč
- úprava rozpočtovaných prostředků dle skutečnosti ve výši přijatého zůstatku
dotace na spolufinancování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury
města Plzně“ z Fondu soudržnosti EU poskytnuté prostřednictvím Ministerstva
životního prostředí ČR. Dotace byla vyplacena v měně EUR /7 818 tis. EUR/.
V rámci účetnictví města byla částka přepočtena platný účetním kurzem.
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - přijaté dotace ze
státního rozpočtu ostatní
11 tis. Kč
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů
11 tis. Kč
- úprava rozpočtovaných prostředků dle skutečnosti přijaté dotace na
spolufinancování projektu „Technologické centrum I.“
Odbor financování a rozpočtu – snížení kapitálových příjmů – dotace od krajů a
regionálních rad
216 tis. Kč
Odbor financování a rozpočtu – snížení provozních příjmů – dotace od krajů a
regionálních rad
1 tis. Kč
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů – akce
„Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ"
217 tis. Kč
- úprava rozpočtovaných prostředků dle skutečnosti přijaté dotace na
spolufinancování projektu „Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ“.
Použití Fondu rezerv a rozvoje MP - Rezerva Plzeň EHMK 2015
600 tis. Kč
BYT - správa domů - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice
600 tis. Kč
- prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace k následné
rekonstrukci bytu s Loosovými interiéry v domě Bendova 10. Konkrétně se jedná
o rekonstrukci prostorů jídelny, obývajícího pokoje a ložnice dle replik
dochovaných fotografií.
Kancelář ředitele TÚ – SVS MP – péče o vzhled města – zvýšení provozních
příjmů – příjmy z vlastní činnosti
600 tis. Kč
Kancelář ředitele TÚ – SVS MP – péče o vzhled města – zvýšení provozních
výdajů- běžné výdaje
100 tis. Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 1
500 tis. Kč
- zapracování příjmů od společnosti Klépierre Plzeň, a. s. za zajištění správy
severních nemovitostí na základě Dohody o provozu parku, v souladu s usn. RMP
č. 278 ze dne 23. 2. 2012 část prostředků náleží SVS MP (správa parku za období
leden – únor), část prostředků náleží MO Plzeň 1 (správa parku za období březen –
prosinec).

Kancelář ředitele TÚ – snížení provozních výdajů – transfery obyvatelstvu
753 tis. Kč
Kancelář ředitele TÚ – zvýšení provozních výdajů – transfery jiným organizacím
710 tis. Kč
Kancelář ředitele TÚ – zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje 43 tis. Kč
- vyrovnání rozpočtu dle skutečně vyplacených odměn z architektonické soutěže
„Zpracování ideového návrhu urbanistického řešení území vnitřní části města
Plzně“, část odměn byla hrazena výhercům, kteří se soutěže účastnili jako
organizace nikoliv jako fyzická osoba.
Kancelář ředitele TÚ – péče o vzhled města – zvýšení kapitálových výdajů stavební investice
536 tis. Kč
Použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů
536 tis. Kč
- zavedení nově zahajované akce „Rekonstrukce lesní cesty Richardov“ do
jmenovitého seznamu stavebních investic. Financování akce je předpokládáno
částečně z dotace z Programu rozvoje venkova ČR a částečně z investičního fondu
PO SVS MP – viz. usn. RMP č. 893 ze dne 28. 6. 2012, předmětem rozpočtového
opatření je předfinancování akce z Fondu MP pro kofinancování dotovaných
projektů ve výši předpokládané dotace.
Odbor správy infrastruktury – Štruncovy sady a Luční – zvýšení provozních
příjmů – ostatní nedaňové příjmy
280 tis. Kč
Odbor správy infrastruktury – Štruncovy sady a Luční – zvýšení provozních
výdajů – běžné výdaje
280 tis. Kč
- souvztažné navýšení příjmů a výdajů v návaznosti na přefakturaci spotřebované
energie a vody společností Metrostav, a. s. v souvislosti s realizací akce „Stadion
Štruncovy sady – rekonstrukce fotbalového stadionu, tribuny, parkoviště“.
Kancelář ředitele TÚ – SVS MP – komunikace – snížení provozních výdajů –
běžné výdaje
1 300 tis. Kč
Kancelář ředitele TÚ – SVS MP – komunikace – zvýšení kapitálových výdajů –
stavební investice
1 300 tis. Kč
- zařazení nově zahajované akce „Tylova ulice – rekonstrukce autobusové
zastávky“, jedná se o odstranění špatného technického stavu, stávající umístění
zastávkového zálivu v Tylově ulici bylo shledáno jako nevyhovující a dopravně
nebezpečné, je proto nutné zbudovat nový záliv, posunutý směrem k průběžnému
jízdnímu pruhu.
Kancelář ředitele TÚ – SVS MP – koncepce dopravního inženýrství – snížení
kapitálových výdajů – stavební investice
300 tis. Kč
Kancelář ředitele TÚ – SVS MP – komunikace – zvýšení kapitálových výdajů –
stavební investice
300 tis. Kč
- jedná se o přesun akce „Realizace autobusové zastávky U Bouzků“ z oblasti
koncepce dopravního inženýrství do oblasti komunikace.

Odbor sociálních služeb – snížení provozních výdajů – běžné výdaje
120 tis. Kč
16. ZŠ, MŠ – zvýšení provozních výdajů – provozní příspěvky vlastním PO
40 tis. Kč
ZŠ Újezd – zvýšení provozních výdajů – provozní příspěvky vlastním PO
30 tis. Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 3 – převod za účelem zvýšení provozního
příspěvku pro 55. MŠ Plzeň
50 tis. Kč
- jedná se o výplatu odměn v rámci soutěže: „Dobrá praxe v integraci dětí se
sociálním a zdravotním znevýhodněním či zdravotním postižením – Plzeň
2011/2012“.
Odbor správy infrastruktury – tepelné zásobování – zvýšení provozních příjmů –
příjmy z pronájmu městského majetku
2 100 tis. Kč
Odbor správy infrastruktury – tepelné zásobování – zvýšení provozních výdajů –
běžné výdaje
2 100 tis. Kč
- souvztažné navýšení příjmů a výdajů v oblasti pronájmu kolektorů na základě
skutečně uzavřených smluv o uložení sítí v kolektorech. Prostředky budou použity
na opravy a údržbu svěřených kolektorů.
Odbor financování a rozpočtu – zvýšení provozních příjmů – ostatní provozní
příjmy
1 232 tis. Kč
Personální odbor – zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje
360 tis. Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 1
598 tis. Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 2
36 tis. Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 4
181 tis. Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 6
52 tis. Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 7
5 tis. Kč
- jedná se o rozdělení prostředků, které byly přijaty v rámci schváleného finančního
vypořádání od Ministerstva financí ČR (překročené výdaje města na sociálně
právní ochranu dětí v r. 2011). Rozpočet výdajů na sociálně právní ochranu dětí
v r. 2011 byl předmětem finančního vypořádání s obvody MO 1 – MO 10. MO 3,
MO 5, MO 8, MO 9, MO 10 tento rozpočet nevyčerpal a v rámci finančního
vypořádání byly finanční prostředky vráceny na účet města. Překročení výdajů
MO 1, MO 2, MO 4, MO 6 a MO 7 nebylo v rámci finančního vypořádání
provedeno, protože v předcházejících letech byly finanční prostředky z dotací
z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu čerpány pouze do výše upraveného
rozpočtu. Překročené výdaje Personálního odboru MMP a MO byly hrazeny
z rozpočtu MMP a MO. Z důvodu objektivního vyčíslení výdajů na státní správu
bylo v r. 2011 přistoupeno na označení skutečných výdajů souvisejících
s výkonem této agendy a v rámci finančního vypořádání byla Odborem
financování a rozpočtu podána žádost na dokrytí finančních prostředků ze státní ho
rozpočtu. Na základě avíza z KÚ byly požadované prostředky schváleny a
převedeny v rámci finančního vypořádání Ministerstvem financí ČR a dne 4. 7.
2012 připsány na účet města. Tímto rozpočtovým opatřením dochází k náhradě
překročených výdajů souvisejících s výkonem agendy sociálně právní ochrany děti
v r. 2011.

Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace – snížení kapitálových
výdajů – stavební investice
600 tis. Kč
Správa informačních technologií MP – zvýšení kapitálových výdajů – investiční
příspěvky vlastním PO
600 tis. Kč
- jedná se o úpravu rozpočtu v souvislosti se zajištěním financování akce
„Aktualizace pasportizace uličních vpustí“. Spočívá ve sjednocení všech
zaměřených uličních vpustí do jedné vrstvy, kontrole na existenci zaměřených
vpustí nad leteckými snímky k 1. 10. 2011, kontrole na existenci zaměřených
vpustí v terénu tam, kde nelze provést kontrolu z leteckých snímků a dále doplnění
aktuálních vpustí od 1. 10. 2011 z povrchové situace. Tyto činnosti je možné
účelněji a levněji zajistit ze strany SITMP.
Kancelář ředitelky EÚ – snížení provozních výdajů – běžné výdaje
132 tis. Kč
Kancelář ředitelky EÚ – zvýšení provozních výdajů – provozní
transfery jiným organizacím /provozní transfer - DSO Povodí Berounky/
132 tis. Kč
- úprava rozpočtu dle požadavku DSO Povodí Berounky na zvýšení provozního
příspěvku města Plzně. Důvodem pro navýšení je skutečnost, že v důsledku
nového výběrového řízení na administrátora projektu “Čistá Berounka – etapa II”
vzrostly náklady na provoz DSO. Dalším důvodem navýšení příspěvku pro město
Plzeň a i pro ostatní obce svazku je ten, že obce Břasy a Šťáhlavy již realizovaly
své projekty a mají již od roku 2010 i vypořádanou dotaci z Ministerstva
zemědělství ČR a tudíž opouštějí tento účelově založený dobrovolný svazek obcí
Povodí Berounky. Z tohoto důvodu byl navýšen i příspěvek na provoz na
„zbývajících“ osm členských obcí svazku.
Odbor financování a rozpočtu – snížení kapitálových příjmů – dotace od krajů a
regionálních rad
8 773 tis. Kč
Snížení tvorby Fondu pro kofinancování dotovaných projektů MP - 11. ZŠ realizace úspor energie – zateplení
8 773 tis. Kč
- úprava rozpočtu na základě skutečné výše přijaté dotace.
Odbor nabývání majetku – zvýšení kapitálových příjmů – příjmy z prodeje
pozemků
2 300 tis. Kč
Odbor nabývání majetku – zvýšení kapitálových výdajů – pořízení budov a
pozemků
2 300 tis. Kč
- souvztažná úprava rozpočtu příjmů a výdajů, zlepšené příjmy souvisí s doplatky za
směny pozemků, finanční prostředky budou použity na výkupy pozemků.
BYT – správa domů – PVTP II – zvýšení provozních příjmů – příjmy z pronájmu
majetku
520 tis. Kč
Bytový odbor – zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje
520 tis. Kč
- finanční prostředky spojené se správou PVTP II. Navýšení výdajů o 520.000,- Kč
souvisí z nutností předávat služby podnikatelům za zvýhodněné ceny a dodržet tak
podmínku dotace, která musí být naplňována. BIC Plzeň je schopen ještě

poskytnout služby do konce roku navíc v objemu cca 288.000,- Kč včetně DPH;
v rozpočtu je potřeba zohlednit možnost platby mandátní odměny za práci
provedenou za měsíc listopad ještě v roce 2012, což činí cca 232.000,- Kč včetně
DPH.
Použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů
200 tis. Kč
Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu - zvýšení kapitálových výdajů nestavební investice kryté prostředky FKD MP
200 tis. Kč
- náklady spojené s uplatněním patentových práv autorů dle zákona 527/90 Sb., O
vynálezech a zlepšovacích návrzích ve znění pozdějších předpisů. Usnesením
RMP č. ze dne 23.8.2012 byla schválena licenční smlouva k předmětu
průmyslového vlastnictví (dále jen „LS“) mezi nabyvatelem, statutárním městem
Plzní (IČ 00075370) na straně jedné a poskytovatelem, Dr. Ing. Liborem
Novákem, Ing. Miroslavem Kosem, CSc., MBA a Prof. Ing. Jiřím Wannerem,
DrSc., na straně druhé, jejímž předmětem je využívání patentového práva č. 291
489 k vynálezu „Způsob zvýšení nitrifikační kapacity aktivačního procesu
biologického čištění odpadních vod“ nabyvatelem. Současně je zařazena akce
"Čistá Berounka A – licenční práva“ do jmenovitého seznamu nestavebních
investičních akcí rozpočtu Kanceláře ředitelky Ekonomického úřadu.
Úprava příjmů a výdajů fondů MP
Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů – zvýšení provozních příjmů – příjmy
z úroků
+/- 8 000 tis. Kč
- úprava rozpočtu na základě dosavadního vývoje, úroky jsou dle statutu zdrojem
tohoto fondu.
Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu stavebních investic
Zařazení nově zahajované akce do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí
Odboru investic při zachování objemu schváleného rozpočtu na rok 2012:
„Investice do vodohospodářské infrastruktury: Výtlačný řad ČS Úhlavská – St. Plzenec“
- byly dořešeny majetkoprávní vztahy a je možné dokončit inženýrskou činnost a
stavební povolení. Dle původní smlouvy o dílo je pouze zpracovaná dokumentace
ke stavebnímu povolení bez inženýrské činnosti, kterou nebylo možné zajistit a
nevědělo se, kdy budou majetkoprávní vztahy dořešeny, proto byla smlouva o dílo
ukončena.
3. Předpokládaný cílový stav
Schválit usnesení dle bodu II a III.
4. Navrhované varianty řešení
Dle bodu II a III návrhu usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta řešení je jediná.

6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Dle bodu II a III návrhu usnesení.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Dle ukládací části (bod V) návrhu usnesení.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, kte rá
s tí mto návrhem souvisejí
Usnesení RMP č. 791 ze dne 31. 5. 2012
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. 12. 2011
Usnesení RMP č. 278 ze dne 23. 2. 2012
Usnesení RMP č. 893 ze dne 28. 6. 2012
Usnesení RMP č. 1030 ze dne 23. 8. 2012
Usnesení RMP č. 11 23 ze dne 23. 8. 2012
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nešetří se.
10.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Souhrnné rozpočtové opatření
Příloha č. 2 – Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic Odboru investic
Příloha č. 3 - Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců
rozpočtu MMP
Příloha č. 4 – Aktualizovaný jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců
rozpočtu MMP
Příloha č. 5 – Usnesení RMP č. 791 ze dne 31. 5. 2012
Příloha č. 6 – Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. 12. 2011
Příloha č. 7 – Usnesení RMP č. 278 ze dne 23. 2. 2012
Příloha č. 8 – Usnesení RMP č. 893 ze dne 28. 6. 2012
Příloha č. 9 – Usnesení RMP č. 1030 ze dne 23. 8. 2012
Příloha č. 10 – Usnesení RMP č. 1123 ze dne 23. 8. 2012

