
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Přijetí odvodu části výtěžku z provozování sázkové hry 

 

Zpracoval: Martin Korych 

odbor, oddělení: Kancelář primátora 

telefon: 48 524 3185 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Martin Korych 

Projednáno: s Naďou Jozífkovou, náměskyní primátora 

s Petrou Svatoňovou, vedoucí odboru sociálních a zdravotních 
služeb 

s Ing. Čeňkem Svobodou, vedoucím odboru ekonomiky 

v radě města 

Poznámka:       

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

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání  
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s c h v a l u j e      
 
přijetí části výtěžku ze sázkové hry v kasinu od provozovatele MERKUR CASINO, a. s. 
v celkovém objemu 200 000,- Kč do rozpočtu města 
 
a 
 
s c h v a l u j e 
 
využití toho příspěvku na sociální, zdravotní, sportovní, ekologické, kulturní nebo jinak ve-
řejně prospěšné účely, a to následovně: 
 

a) Senior akademie 40.000,- Kč 
b) Měsíc seniorů 85.000,- Kč 
c) Letní program pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 75.000,- Kč 
 

 
 
u k l á d á 
 
1) Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky zařazení části výtěžku ze sázkové 
hry v kasinu od společnosti MERKUR CASINO, a. s. do nejbližšího rozpočtového opatření, a 
to v souladu s tímto usnesením zastupitelstva města 
 
2)     Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb zrealizovat využití 
části výtěžku ze sázkové hry v kasinu od společnosti MERKUR CASINO, a. s. v souladu 
s tímto usnesením zastupitelstva 
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Statutární město Liberec se v souladu se zákonem o loteriích stalo příjemcem stanovené části 
výtěžku  ze sázkové hry v kasinu, kterou na území města provozuje společnost MERKUR 
CASINO, a. s. Celkový objem poskytnutých finančních prostředků je 200.000,- Kč, přičemž 
použití těchto financí je zákonem účelově vázáno na „sociální, zdravotní, sportovní, ekologic-
ké, kulturní nebo jinak veřejně prospěšné účely“. 

Odbor kancelář primátora společně s odborem sociálních a zdravotních služeb vybral 3 pro-
jekty, které jsou nejvhodnější pro spolufinancování z poskytnuté části výtěžku, neboť splňují 
podmínky účelovosti poskytnutí. MERCUR CASINO, a. s. je totiž jakožto provozovatel po-
vinen poskytnout příslušnému finančnímu úřadu vyúčtování formou usnesení zastupitelstva 
obce, ze kterého bude jasně patrný účel využití poskytnutých finančních prostředků. 

Doporučené projekty jsou následující: 

Senior akademie  

Jedná se o uspořádání 2. ročníku vzdělávacího semináře pro seniory, jehož cílem je zvýšit 
informovanost stárnoucí populace v oblasti bezpečnosti, zdravotní problematiky, včetně cho-
vání v krizových situacích. Je určený pro 30 absolventů prvního ročníku a jde tedy o navazu-
jící pokračování, jehož cílem je již nabyté vědomosti oživit a dále rozšířit o nové poznatky a 
návyky. Takto proškolení senioři své poznatky dále distribuují mezi své známé, a tím přispí-
vají k jejich informovanosti.Předpokládaný termín konání bude září až listopad roku 2009 
v rozsahu 25 vyučovacích hodin rozdělených do tematických bloků. Celkové náklady projek-
tu jsou 40 000 Kč a zahrnují materiálové i nemateriálové náklady a odměny přednášejících. 

 

Měsíc seniorů 

Statutární město Liberec již několik let pravidelně připravuje na měsíc říjen řadu akcí pro 
širokou seniorskou veřejnost, které navazují na Mezinárodní den seniorů, vyhlášený Organi-
zací spojených národů na 1. října. Právě na tento den Statutární město Liberec připravuje 
slavnostní koncert k zahájení měsíce seniorů. Celkové náklady projektu jsou 85 000 Kč a za-
hrnují materiálové i nemateriálové náklady. 

 

Letní program pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 

V rámci svojí činnosti Statutární město Liberec nezapomíná ani na děti ze sociokulturně zne-
výhodněného prostředí, včetně využívání jejich volného času. Velký problém nastává 
v období letních prázdnin, kdy se tyto děti dostávají do delšího časového období bez systema-
tického využívání jejich času, a není v silách rodin smysluplné aktivity financovat. Proto Sta-
tutární město Liberec připravuje 10 denní program pro tyto děti formou „příměstského tábo-
ra“ zakončený pobytovým víkendem. Cílem programu bude posílit aktivity a dovednosti dětí 
a mládeže vedoucích k získávání návyků majoritní společnosti a působit tak preventivně proti 
sociálně patologickým jevům vyloučené komunity. Hlavními aktivitami budou pěší a cyklo 
výlety, kulturní vyžití, plavání, inline brusle apod. Celkové náklady projektu jsou 75 000 Kč a 
zahrnují materiálové i nemateriálové náklady. 

Odbor kancelář primátora a odbor sociálních a zdravotních služeb doporučují schválit 
přijetí části výtěžku z provozování sázkové hry v kasinu, zařadit tento příjem do roz-
počtu města a zároveň schválit užití této finanční částky a realizaci výše uvedených pro-
jektů. 
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Příloha č. 1 – Smlouva o odvodu části výtěžku 
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