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a/ usnesení ZM č. 89/2013 v tomto znění: 

zastupitelstvo města schvaluje výši příspěvku z rozpočtu města do sociálních služeb 
(komunitní plán, fond zdraví, fond prevence) pro období roků 2014 -2016, na úrovni 25% 
z příjmů SML z odvodů za provozování výherních hracích přístrojů a odvod z provozování 
loterií a her. V případě nenaplnění výše uvedeného příjmu pak použít částku z rozpočtu města 
v minimální výši 10 mil. Kč za každý jednotlivý rok daného období, 

b/  usnesení ZM č. 15/2014 v tomto znění: 

zastupitelstvo města schvaluje 

1. výši příspěvku z rozpočtu města na financování tělovýchovy a sportu pro období roků 
2014 -2015, na úrovni 25% z příjmů statutárního města Liberec z odvodů za provozování 
loterií a her. V případě nenaplnění výše uvedeného příjmu bude v daném období 
vyčleněna z rozpočtu města částka v minimální výši 10 mil. za každý jednotlivý rok. 
V roce 2014 bude celková alokovaná částka do sportovního fondu 10 mil. Kč, 

2. využití příspěvku Sportovního fondu ve výši dle bodu a) v poměru 50% na pravidelnou 
sportovní činnost dětí a mládeže, 15% na správu (údržbu a provoz) majetku ve vlastnictví 
TJ/SK a drobnou investiční činnost, 30% na podporu veřejných jednorázových, 
náborových a propagačních akcí a 5% na další podporu sportu, 

 

s c h v a l u j e  

a/ výši příspěvku z rozpočtu města na financování sociálních služeb každoročně v minimální 
výši 10 mil. Kč,  

b/ výši příspěvku z rozpočtu města na financování tělovýchovy a sportu každoročně v mini-
mální výši 10 mil. Kč, 

 

 

a   u k l á d á 

Mgr. Janovi Korytářovi, náměstkovi primátora, zařadit každoročně finanční prostředky do 
návrhu rozpočtu města   

                                                                                                                                   T: průběžně 
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Důvodová zpráva. 
 

Zastupitelstvo města Liberec dne 30. 5. 2013 schválilo svým usnesením č. 89/2013 výši pří-
spěvku z rozpočtu města do sociálních služeb (komunitní plán, fond zdraví, fond prevence) 
pro období roků 2014 -2016, na úrovni 25% z příjmů SML z odvodů za provozování výher-
ních hracích přístrojů a odvod z provozování loterií a her. V případě nenaplnění výše uvede-
ného příjmu pak použít částku z rozpočtu města v minimální výši 10 mil. Kč za každý jednot-
livý rok daného období. Usnesením č. 15/2014 pak dne 30. 1. 2014 bylo zastupiteli schváleno 
financování také tělovýchovy a sportu v tomto znění: 
zastupitelstvo města schvaluje 
1. výši příspěvku z rozpočtu města na financování tělovýchovy a sportu pro období roků 
2014 -2015, na úrovni 25% z příjmů statutárního města Liberec z odvodů za provozování lo-
terií a her. V případě nenaplnění výše uvedeného příjmu bude v daném období vyčleněna z 
rozpočtu města částka v minimální výši 10 mil. za každý jednotlivý rok. V roce 2014 bude 
celková alokovaná částka do sportovního fondu 10 mil. Kč, 
2. využití příspěvku Sportovního fondu ve výši dle bodu a) v poměru 50% na pravidel-
nou sportovní činnost dětí a mládeže, 15% na správu (údržbu a provoz) majetku ve vlastnictví 
TJ/SK a drobnou investiční činnost, 30% na podporu veřejných jednorázových, náborových a 
propagačních akcí a 5% na další podporu sportu, Vzhledem k zamýšlené regulaci hazardu na 
území statutárního města Liberec předkládáme zastupitelstvu města návrh na revokaci, resp. 
zrušení usnesení ZM č. 89/2013 a usnesení ZM č. 15/2014 s cílem přijetí nového znění usne-
sení, které zabezpečí poskytnutí finanční částky pro financování sociálních služeb, tělovýcho-
vy a sportu, a to vždy ve výši minimálně 10 mil. Kč.  
Návrh financování kultury z rozpočtu SML dne 30. 1. 2014 zastupiteli schválen nebyl. 
 
V roce 2012 došlo v důsledku legislativních změn k posunu v příjmech města z odvodů za 
provozování VHP a odvodů z provozování loterií a her. V současné době odvádějí „provozo-
vatelé hazardu“ část svých výtěžků do státního rozpočtu a ty se staly příjmem obcí. 
Vzhledem k zamýšlené regulaci hazardu na území statutárního města Liberec je nyní 
předkládán zastupitelstvu města návrh na revokaci, resp. zrušení usnesení ZM č. 
89/2013 a usnesení ZM č. 15/2014 s cílem přijetí nového znění usnesení, které zabezpečí 
poskytnutí finančních prostředků pro financování sociálních služeb, tělovýchovy a spor-
tu, a to vždy ve výši minimálně 10 mil. Kč ročně, nezávisle na výši příjmů od „provozo-
vatelů hazardu“. Zároveň je upuštěno od časového limitu a procentuálního vymezení 
využití příspěvku sportovního fondu. 
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