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Úvod
Zásady pro poskytování dotací do oblasti sportu a tělovýchovy v Plzni v roce 2014 vycházejí z
Programu rozvoje města Plzně (číslo projektu 3.2.1.3), který byl schválen usnesením
Zastupitelstva města Plzně č. 686 ze dne 11. 12. 2003, Koncepce sportu v Plzni, která byla
schválena usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 533 ze dne 9. 10. 2008 a směrnice QS
61 – 27 - Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně.
Zásady jsou platné pro kalendářní rok 2014.

1. Základní rámec poskytování dotací
1.1

Název

Zásady pro poskytování dotací do oblasti sportu a tělovýchovy v Plzni v roce 2014.

1.2

Zdůvodnění

Návrh Zásad pro poskytování dotací vychází z § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
ve znění pozdějších předpisů a z regionálních potřeb podpory sportu.
V současné době se na území města nachází více neţ 160 sportovních zařízení, z toho 94
zařízení provozovaných sportovními organizacemi, 62 školních sportovních zařízení
a zařízení provozovaná městskými obvody. Samotné město prostřednictvím Odboru správy
infrastruktury Magistrátu města Plzně provozuje vybraná tělovýchovná zařízení
celoměstského významu, která mají poměrně velké náklady na provoz a údrţbu. Tato
sportoviště slouţí jak kolektivním sportům (např. fotbal, hokej, basketbal, házená, hokejbal),
tak sportům individuálním (např. plavání, atletika, tenis). Zásady dávají jasná transparentní
pravidla poskytování podpory na území města a vycházejí ze znalosti problémů, které se
vyskytují v dané oblasti – zejména neustále se zvyšující náklady související s činností
sportovních organizací působících na území města.

1.3

Cíl

Cílem poskytování dotací do oblasti sportu a tělovýchovy v Plzni je zejména podpora
sportovní činnosti dětí a mládeţe do 23 let, podpora jak stávajících, tak i nově se rozvíjejících
činností v oblasti sportu a tělovýchovy na území města, podpora pořádání sportovních soutěţí
(zejména výkonnostního charakteru) a sportovních akcí pro ostatní skupiny populace na
území města (rekreační, pro handicapované, Sport pro všechny), snaha o zlepšení sociálního
zázemí ve sportovních zařízeních, podpora sportovních kolektivních aktivit dětí a mládeţe do
23 let na území města reprezentující kluby, které jsou v oblasti popularity, úrovně hraných
soutěţí, společenské prestiţe, členské základny a reprezentace města lídry v oblasti vzorů
a podpory vztahu dětí ke sportu.

1.4

Historie a současnost

Pro oblast sportu vznikla v Plzni v minulých letech řada materiálů, dosud však nebyl
zpracován celoměstský dokument, který by definoval přesná pravidla pro rozdělování dotací
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do této oblasti. Vedení města Plzně zadalo na podzim roku 2012 poţadavek na aktualizaci
a doplnění stávající Koncepce sportu v Plzni. Vzhledem ke změnám ve vybavenosti
sportovních zařízení, které proběhly v letech 2008 – 2012, zejména vlivem financování
investiční výstavby z grantů vypsaných městem Plzní a grantů Ministerstva školství, mládeţe
a tělovýchovy, vyvstala nutnost aktualizovat informace o sportovních zařízeních na území
města. Dalším významným důvodem pro doplnění koncepce sportu je zásadní změna ve
financování sportovního prostředí ze strany státu a obcí a změna legislativy. Současný stav
legislativy v oblasti sportu (je připraven ke schválení Zákon o sportu, od 1. 1. 2014 bude
v platnosti nový Občanský zákoník, zvaţuje se opakovaně novelizace zákona č. 202/1990,
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů) významně limituje
tento poţadavek. Schválením těchto a na ně navazujících dokumentů se od základu změní
struktura sportovního prostředí v České republice. Pracovní skupina, která byla pro přípravu
aktualizace a doplnění Koncepce sportu v Plzni ustanovena, navrhla vedení města zpracovat
v co nejkratším horizontu po vzoru ostatních statutárních měst „Zásady pro poskytování
dotací do oblasti sportu a tělovýchovy v Plzni v roce 2014“ jako podklad pro přípravu rozpočtu
na tento rok.
V minulých letech byly dotace do oblasti sportu a tělovýchovy poskytovány sportovním
subjektům na základě ţádosti, která byla k 31. 1. příslušného kalendářního roku podána na
Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy Magistrátu města Plzně (dále jen OŠMT
MMP) a následně projednána Komisí pro sport a mládeţ Rady města Plzně (dále jen KSM
RMP). V ţádosti byly uvedeny základní identifikační údaje o subjektu, účel ţádosti, výše
finančního poţadavku vzhledem k celkovým nákladům a případné zdůvodnění. Komise na
svém jednání zohlednila při návrhu přidělení dotace zejména výši členské základny a podíl
mládeţe u jednotlivých ţadatelů, dále úroveň sportovní činnosti a její význam pro město a výši
dotací v minulých letech. Navrţená částka byla komisí odhlasována a návrh předloţen ke
schválení, případně odsouhlasení orgánům města Plzně.

2. Realizace poskytování dotací
Dotace jsou poskytovány na základě směrnice QS 61 – 27 - Zásady pro poskytování dotací
z rozpočtu statutárního města Plzně.
2.1

Poskytování dotací z rozpočtu města a uzavírání smluv o poskytnutí dotace se
řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

2.2

Na poskytnutí dotace není právní
zkrácení se ţadatelům nesdělují.

2.3

Ţadatel nesmí mít ke dni podání ţádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti
vůči městu Plzni nebo jeho příspěvkovým organizacím. Za nesplacený závazek se
povaţuje také neprovedené vyúčtování za předchozí období ve stanoveném termínu
nebo předchozí kontrolou zjištěné závady v čerpání dotačního titulu (v případě, ţe není
smlouvou ošetřeno jinak).

2.4

O poskytnutí dotace se rozhoduje na základě ţádosti doplněné poţadovanými
přílohami.

2.5

Ţadatelé o dotace odpovídají za pravdivost údajů uvedených v ţádostech i poskytnutých
dokladech.

nárok
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a

důvody

jejího

neposkytnutí

či

2.6

Ţádost o dotaci se ţadateli po skončení řízení nevrací.

2.7

Dotace se poskytuje na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.

2.8

Dotaci lze pouţít
sjednanému účelu.

2.9

Příjemce je povinen oznámit do 15 dnů od vzniku kaţdou změnu údajů uvedených
v ţádosti o poskytnutí dotace a skutečností majících vliv na jejich poskytnutí (zejména
číslo účtu, zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárních zástupců, sídla, atp.).

jen

ke

schválenému

a

smlouvou

o

poskytnutí

dotace

2.10 V případě, ţe před zahájením čerpání dotace vzniknou na straně příjemce jakékoliv
překáţky bránící mu v realizaci projektu, na který mu byla dotace poskytnuta, je
příjemce povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit poskytovateli a ve lhůtě
30 dnů od oznámení dotaci vrátit v plné výši na účet města.
2.11 V případě, ţe realizace projektu bude přerušena či pozastavena, je příjemce dotace
povinen do 30 dnů od vzniku uvedené skutečnosti odevzdat na OŠMT MMP závěrečné
vyúčtování dotace a na účet poskytovatele vrátit dotaci nebo její nečerpanou část.
2.12 Zneuţití dotace můţe být stíháno jako trestný čin dotačního podvodu podle § 212
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.
2.13 Kaţdé
neoprávněné
pouţití
nebo
zadrţení
peněţních
prostředků
je
porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se všemi právními důsledky s tím
spojenými. Tato konstatace je obsahem smluvního ujednání o poskytnutí dotace.
2.14 Při posuzování, zda dotace je veřejnou podporou ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy
o fungování Evropské unie, postupuje poskytovatel v souladu se zákonem č. 215/2004
Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, v platném znění a vnitřním předpisem města QS 61-22 Veřejné
podpory v prostředí města Plzně, v platném znění.
2.15 O přidělení dotace mohou poţádat právnické i fyzické osoby včetně handicapovaných
sportovců.

3. Účel použití dotace
Uznatelné náklady dotace jsou:
- energie, vodné, stočné, spotřeba plynu, odvoz odpadu;
- sluţby spojů, internet;
- nájem a sluţby spojené s nájmem;
- opravy a udrţování vč. materiálu;
- kancelářské potřeby, zdravotní pomůcky, sportovní a spotřební materiál;
- odměny rozhodčím, pořadatelům, delegátům, komisařům;
- vzdělávání trenérů a lektorů;
- cestovné, doprava, přeprava materiálu;
- startovné, ubytování, stravování;
- věcné ceny, tiskové sluţby, propagace;
- zdravotní, rehabilitační a regenerační sluţby, pitný reţim;
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-

nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) do 40.000,- Kč;
ozvučení, moderování, terénní úpravy, úklidová sluţba, bezpečnostní a zdravotní
zajištění apod;
pronájem tribuny, pódia, sportovního povrchu a mantinelů, toalet a časomíry vč.
dopravy a instalace.

Při zpracovávání rozpočtu projektu je nutné zachovat názvy nadefinovaných poloţek
a v uvedených případech je dále specifikovat.
Dotaci nelze poskytnout na:
náklady na reprezentaci (tj. na občerstvení, pohoštění, dary a obdobná plnění);
mzdy funkcionářů a odměny členů statutárních orgánů právnických osob;
tvorbu kapitálového jmění;
odpisy majetku;
DPH, pokud můţe ţadatel uplatnit nárok na odpočet DPH vůči finančnímu úřadu
nebo poţádat o její vrácení v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném
znění;
daně, pokuty a sankce;
pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehoţ doba
pouţitelnosti je delší neţ jeden rok a vstupní cena vyšší neţ 40.000,- Kč;
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehoţ doba pouţitelnosti
je delší neţ jeden rok a vstupní cena vyšší neţ 60.000,- Kč) – nevztahuje se na
investiční projekty;
opravy, údrţbu nebo zhodnocení majetku města, pokud není příjemci dotace
svěřen městem do správy;
ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni
dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, ţivotní
pojištění, dary k ţivotním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.);
splátky půjček, leasingové splátky, úhrada dluhů;
nespecifikované (nezpůsobilé) výdaje tj. výdaje, které nelze účetně doloţit;
činnost politických stran a hnutí;
poskytnutí dotace jinému subjektu (vyjma nadací a nadačních fondů);
úroky;
další výdaje, jenţ zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění,
neuznává jako výdaje k zajištění a udrţení zdanitelných příjmů, pokud ţadatel je
poplatníkem daně z příjmů.
Účely vyuţití dotace je nutno blíţe specifikovat, jejich znění je obsahem předmětu smlouvy
o poskytnutí dotace.

4. Žadatelé o dotace
4.1 O dotaci mohou ţádat fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na
území ČR, jejichţ projekt je orientován na sportovní aktivity občanů města Plzně.
4.2 Ţadateli o dotace nemohou být politické strany ani subjekty na politické strany napojené.
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5. Žádosti o dotace

5.1 Ţádosti o dotace se podávají do 31. 1. 2014 na OŠMT MMP.
5.2 Ţadatel musí podat ţádost na předepsaném formuláři, k ţádosti musí doloţit povinné
přílohy:
a) právnická osoba - kopii dokladu o právní subjektivitě (výpis z obchodního, nadačního
rejstříku apod.) ne starší 90 dnů; případně stanovy, zřizovací listinu či doklady
o rozhodovacích pravomocech organizace,
b) podnikající fyzická osoba – kopii oprávnění k podnikání,
c) doklad o tom, kdo je oprávněn jednat jménem ţadatele, pokud tento údaj jiţ
neobsahuje doklad o právní subjektivitě,
d) čestné prohlášení v souladu s příslušným ustanovením obecně závazné vyhlášky
statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, v platném znění, tj. zejména, ţe
ţadatel má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Plzni a jeho organizacím
a vůči státu (finanční úřad, okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní
pojišťovny) – za nevyrovnané závazky se povaţují i schválené splátkové kalendáře,
e) kopii dokladu o zřízení bankovního účtu (kopii smlouvy nebo aktuální potvrzení
o zřízení účtu),
f) rozpočet projektu (v případě, ţe není jiţ součástí formuláře ţádosti),
g) prohlášení o jiţ poskytnutých dotacích ze strany města Plzně (včetně MO)
v předchozích třech letech a o všech uplatněných ţádostech o poskytnutí dotace
v daném roce vůči městu Plzni (včetně MO).
5.3 Ţádosti se podávají písemně poštou, osobně na OŠMT MMP nebo prostřednictvím
podatelny na adresu: Magistrát města Plzně, Škroupova 5, 301 00, Plzeň, (rozhodující je
datum podání, uvedené na razítku poštovního úřadu nebo podatelny Magistrátu města
Plzně). Ţádosti jsou k dispozici v sekretariátu OŠMT, u tajemníka KSM RMP nebo
na www.plzen.eu.
5.4 OŠMT MMP:
a) zkontroluje úplnost ţádosti o dotaci včetně povinných příloh,
b) zajistí informace o zkušenostech se ţadatelem z předchozích let,
c) zkompletuje ţádost pro projednání v příslušných orgánech města
d) provede záznam v aplikaci Dotace (evidence poskytovaných dotací) v souladu se
směrnicí QS 61-25.
5.5 Neúplná, nesprávně vyplněná nebo pozdě podaná ţádost (po vyhlášeném termínu
uzávěrky) nebude dále posuzována. Tato skutečnost bude uvedena v zápisu, resp.
v usnesení KSM RMP, která je pro danou oblast poradním orgánem RMP. Zápis, resp.
usnesení, komise je přílohou materiálů pro jednání v orgánech města.

6. Kritéria pro poskytování dotací do oblasti sportu a tělovýchovy
Finanční dotace sportovním subjektům budou posuzovány podle následujících kritérií:
6.1 Smysluplnost ţádosti a reálnost poţadované výše dotace. Posoudit účel a výši poţadované
dotace vzhledem k reálným moţnostem ţadatele a k jeho hospodaření.
Požadovat od žadatele předložení údajů z posledního ročního výkazu o hospodaření.
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- rozdělit ţadatele do jednotlivých kategorií:
A – sportovní organizace významné pro město
B – organizace provozující výkonnostní, rekreační a hobby sport
C – noví ţadatelé
D – organizátoři významných sportovních akcí
- současně vyřadit ţádosti nereálné nebo určené pro jinou oblast podpory (investice,
společenské akce, výročí apod.).
Zdůvodnění: Ţadatelé mnohdy za účelem schválení co nejvyšší dotace záměrně uvádějí
v ţádosti nereálné poţadavky, které převyšují výší poţadované částky a mnohdy i účelem
realitu předchozích let. Je pozorovatelná i snaha o krytí nadstandardních poţadavků
v kategorii provozních nákladů. Cílem posouzení smysluplnosti ţádosti je případné
vyřazení ţádostí, které ve svém účelu odporují vyhlášenému dotačnímu programu nebo
nesplňují jeho podmínky. Rozdělením do jednotlivých kategorií je sledován systém
následného vnitřního přerozdělení objemu finančních prostředků.
Do kategorie „A“ budou zařazeny kolektivy, jejichţ výsledky v domácích a mezinárodních
soutěţích dělají významnou propagaci městu a celému regionu. Jedná se zejména
o účastníky nejvyšších republikových soutěţí. Současně by do této oblasti měly být
zařazeny i kluby, ve kterých se dlouhodobě připravují medailisté z mistrovství světa,
mistrovství Evropy, účastníci finále světových pohárů a olympijských her. Pro tuto kategorii
by měla být z celkového rozpočtu vyčleněna částka 20%.
Do kategorie „B“ budou spadat v drtivé většině ostatní tělovýchovné subjekty, které ţádají
o dotaci. Jedná se o sportovní oblast regionálního významu s největší členskou základnou
a v součtu s nejvyššími nároky na provozní náklady. Z celkového rozpočtu by pro tuto
kategorii měla být vyčleněna částka 70%.
Noví ţadatelé o dotaci zařazení do kategorie „C“ neţádali v předchozích třech letech
o přidělení dotace z prostředků města nebo svoji činnost zahájili nedlouho před podáním
ţádosti. Vzhledem k tomu, ţe těchto ţadatelů je poměrně málo, navrhovaná částka
z celkového rozpočtu je 5%. Ţadatelé patrně nebudou schopni splnit všechna předepsaná
kritéria a předloţit veškeré poţadované doklady k ţádosti (roční výkaz o hospodaření, …).
Tyto ţádosti bude potřeba posuzovat citlivě a individuálně.
Do kategorie „D“ budou zařazeny sportovní akce pořádané na území města Plzně nebo
v regionu pro občany města Plzně. Zvýhodněny budou projekty s mezinárodní účastí,
vícedenního charakteru, zejména pro mládeţ do 23 let. U nákladnějších projektů bude
vyţadováno vícezdrojové financování (Plzeňský kraj, městské obvody, kancelář primátora)
případně zařazení do rozpočtu města v samostatné kapitole. Navrhovaná částka
z celkového rozpočtu je 5%. Stejně jako u kategorie A je zde předpoklad výrazné
propagace města.
6.2. Výše členské základny celkem, z toho zejména mládeţe do 23 let.
Posoudit výši vybíraných členských příspěvků ve srovnání s výší požadované dotace. Pro
porovnání využít oficiální roční statistické hlášení.
Návrh bodování: (mládeţ do 23 let vynásobit koeficientem 2)
30 bodů – celkem 500 a více členů včetně mládeţe
20 bodů – 101 - 499 členů včetně mládeţe
10 bodů – do 100 členů včetně mládeţe
U kategorie D – organizátoři soutěţí – uvádět předpokládaný počet účastníků/z toho
mládeţe.
Zdůvodnění: U návrhu bodování členské základny je zdůrazněn zejména počet členů
v kategorii mládeţe (koeficient 2). Tělovýchovných subjektů s počtem členů nad 500 je ve
městě poměrně málo, ale jejich náklady na provoz mládeţnických druţstev výrazně
přerůstají příjmy z vybraných členských příspěvků a dotací. Sportovní činnost je většinou
hrazena z vedlejší ekonomické činnosti (pronájem pohostinství, vlastních komerčních
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prostor apod.) a navyšováním členských příspěvků. Bodování je odstupňováno vzhledem
k reálnému počtu tělovýchovných organizací v jednotlivých kategoriích (údaj z ţádostí
v předchozích letech) a cílem je zvýhodnit subjekty s vyšším počtem mládeţe a současně
díky koeficientu umoţnit i vyšší bodové ohodnocení.
6.3. Úroveň sportovní výkonnosti, finanční náročnost sportovní činnosti, účast v soutěţích,
popularita sportovních odvětví, reprezentace města (tradiční významné sportovní akce
a sportovní soutěže s významem pro prezentaci města (MČR, ČP, ME, MS, SP, OH,…).
Platí jak pro kolektivní sporty, tak pro individuální soutěţe jednotlivců (zvýhodnit celoroční
soutěž před jednorázovou a sezónní).
Návrh bodování:
30 bodů – OH, MS, ME, SP, FSP, medailisté z MČR jednotlivců i kolektivů
20 bodů – republikové soutěţe
10 bodů – krajské a pohárové soutěţe
Zdůvodnění: Návrh bodování zvýhodňuje menší tělovýchovné organizace s menším
počtem členů (niţší bodové ohodnocení v bodu 2), které vychovávají sportovce
reprezentující v kolektivních i individuálních sportech město na mezinárodní i republikové
úrovni. Je protiváhou bodu 2, přičemţ je významnou měrou podporována kvalita
a sportovní úroveň subjektu.
6.4. Náklady na provoz sportoviště, případně náklady na krytí nájemného (využít ekonomických
údajů uvedených v ročním výkazu o hospodaření). Posoudit stav, význam a rozsah
sportoviště z hlediska jeho polohy, posoudit vyuţitelnost sportoviště z hlediska nabídky
sportovních aktivit a volnočasového vyuţití, zohlednit víceúčelovost a veřejnou přístupnost
sportoviště. V ţádosti bude výše poţadavku vycházet z rozdílu příjmové a výdajové části
ročního výkazu o hospodaření s uvedením údajů o nákladech na energie, nájmy, opravy
a údrţbu, o výši vybraných členských příspěvků, ostatních příjmů a dotací.
Návrh bodování:
30 bodů – celoroční náklady nad 1 milion Kč
20 bodů – celoroční náklady vyšší neţ 500 tis. Kč
10 bodů – celoroční náklady pod 500 tis. Kč
U kategorie D – přiloţit strukturovaný rozpočet výdajů i příjmů akce.
Zdůvodnění: Ve sportovním prostředí města Plzně se vyskytují tři typy tělovýchovných
subjektů vzhledem k vlastnictví a spravování tělovýchovných zařízení. Prvním typem jsou
vlastníci tělovýchovných zařízení, kteří v plném rozsahu hradí jeho provoz a jejich příjmy
plynou zejména z pronájmu cvičebních prostor a prostor komerčních (např. restaurace).
Většinou si i tyto tělovýchovné subjekty pronajímají cvičební prostory u ostatních
provozovatelů (zimní příprava, soustředění, rehabilitace...). Druhým typem jsou nájemci
tělovýchovných zařízení, kteří si pouze pronajímají pro svoji činnost tělovýchovná zařízení.
Pro financování svojí činnosti vyuţívají většinou jen členské příspěvky a dotace. Třetím
typem jsou tělovýchovné subjekty, které vyuţívají pro svoji činnost městská sportovní
zařízení na základě nájemní smlouvy a následně je pronajímají ostatním zájemcům.
U rozdělení do tří bodovaných kategorií je brán v úvahu objem vynaloţených celoročních
nákladů, který většinou koresponduje s rozsahem tělovýchovných aktivit, které subjekt
provozuje. Při podání ţádosti je moţno korigovat přidělení bodů i ekonomickým
ukazatelem, který porovná příjmovou a výdajovou část ročního výkazu o hospodaření.
Samostatným typem organizací zaměřených na sport jsou komerční subjekty typu fitness
center, posiloven, bowlingů apod. Tyto organizace většinou o dotace z prostředků města
neţádají.
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Maximální možný počet získaných bodů: 90 bodů.
Rezerva 10 bodů bude použita v mimořádných případech např. významná sportovní
akce s přínosem pro město, záštitou primátora, výrazný sportovní úspěch
jednotlivce nebo kolektivu, mimořádná situace vzniklá na majetku žadatele vlivem
přírodních živlů….
Návrh dotace bude vypočítán ze součtu přidělených bodů, které budou dělitelem celkové
finanční částky určené k rozdělení.
Kaţdá kategorie (A – D) bude vyčíslena odděleně.
Komisí pro sport a mládeţ bude částka akceptována, případně přehodnocena a následně
předloţena orgánům města.

7. Informace a kontakty
Informace o vyhlášení dotačního programu jsou zveřejňovány statutárním městem Plzní
na webových stránkách: http://www.plzen.eu/.
Kontaktní osoby pro dotační program:

Kontaktní osoby
Mgr. Jiří Michalík

tajemník KSM

telefon
378033148

e-mail
michalik@plzen.eu

8. Účinnost
Tyto zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Plzně č………………. ze dne
xx.xx..2013 a nabývají účinnosti dne xx.xx.2013.
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