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 1.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Plán financování tělovýchovy a sportu z rozpočtu SML v letech 2014 -2016  

 

Zpracoval:  Renata Sobotková, tajemnice správní rady fondu   

odbor, oddělení: sportu a cestovního ruchu, oddělení cestovního ruchu, sportu a tech-
nické správy sportovních zařízení 

telefon: 48 524 3765 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Zuzana Košková  

 vedoucí odboru Ing. David Pastva 

Projednáno: v 1. RM dne 21. 1. 2014 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 

a) výši příspěvku z rozpočtu města na financování tělovýchovy a sportu pro období roků 2014-
2016, na úrovni 25% z příjmů statutárního města Liberec z odvodů z provozování loterií a her. 
V případě nenaplnění výše uvedeného příjmu bude v daném období vyčleněna z rozpočtu 
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města částka v minimální výši 10 mil. Kč za každý jednotlivý rok. V roce 2014 bude celková 
alokovaná částka do sportovního fondu 10 mil. Kč. 
 

b) využití příspěvku Sportovního fondu ve výši dle bodu a) v poměru 50 % na pravidelnou spor-
tovní 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 propagač-
ních akcí a 5 % na další podporu sportu. 
 
a 
 
u k l á d á : 
 
1. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města začlenit schválené prostředky do nejbližšího 
rozpočtového opatření v roce 2014. 
 
2. Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, připravit návrh změny Pravidel přidělování 
dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec. 
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Důvodová zpráva 
 
V roce 2012 došlo v důsledku legislativních změn k zásadnímu posunu v příjmech města z odvodů za 
provozování VHP a odvodů z provozování loterií a her. Zároveň se změna legislativy zásadním způ-
sobem dotkla sportovních klubů a organizací, jako i ostatních spolků, neziskových organizací apod., 
které doposud čerpaly nemalé prostředky z různých nadačních fondů vytvořených provozovateli „ha-
zardu“ vyplývajících z jejich povinnosti odvádět určitou část zisku na obecně prospěšné účely. Tato 
povinnost změnou legislativy zanikla.  
 
V současné době odvádějí „provozovatelé hazardu“ část svých výtěžků do státního rozpočtu a ty se 
staly příjmem obcí. Vzhledem k tomu, že účelové fondy Statutárního města Liberec podporují mimo 
jiné i aktivity, které mají do značné míry charakter prevence z hlediska sociálně patologických jevů, je 
logickým krokem vztáhnout příspěvky do těchto fondů právě k výše uvedeným příjmům. Zároveň však 
město realizuje celou řadu činností, které mají stejný preventivní charakter  a podporuje rovněž řadu 
sociálních aktivit.  
 
Z toho důvodu navrhujeme, aby podíl prost ředků, které budou p řerozd ěleny v rámci rozpo čtu 
Statutárního m ěsta Liberec na podporu sportu a t ělovýchovy, zejména d ětí a mládeže, byl sta-
noven na úrovni 25% z p říjmů z odvod ů za provozování výherních hracích p řístroj ů a odvod ů z 
provozování loterií a her.  Pakliže dojde k nenaplnění výše uvedeného příjmu pak na zajištění finan-
cování tělovýchovy a sportu použít každoročně z rozpočtu města částku v minimální výši 10 mil Kč.  
 
Podpora sportovních a tělovýchovných aktivit je v současné době jednou z klíčových koncepcí pro 
zajištění strategie rozvoje města Liberec, které chce vytvářet kvalitní podmínky pro život svých obyva-
tel. Je plánem, jak zajišťovat smysluplné, kvalitní, finančně dostupné a mezi obyvateli žádané služby 
pro sport a tělovýchovu, které jsou tzv. šité na míru potřebám obyvatel města Liberce.  
 
Návrh je sestaven na základě znalostí skutečných potřeb sportovců a reálných možností města Libe-
rec a je vzhledem k výpadku financování způsobeného též výše zmíněným přesunem prostředků po 
změně zákona do rozpočtu města a propadem dalších možností získání financí z privátního sektoru a 
jiných zdrojů pro zachování zdraví obyvatel nezbytný.  
 

Rozdělení finan ční podpory : 

a) Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže. 

b) Správa (údržba a provoz) majetku  ve vlastnictví TJ/SK  a drobná investiční činnost.  

c) Podpora veřejných jednorázových, náborových a propagačních akcí. 

d) Další podpora sportu. 
 

Poměr rozd ělení celkové částky na rok (údaje v %): 

a / b / c / d  v pom ěru  50 / 15 / 30 / 5 
 
 
1) varianta A - 25% z p říjmů SML z odvod ů za provozování výherních hracích p řístroj ů a odvo-
dů z provozování loterií a her  
 
2) varianta B – 10 mil. K č z rozpo čtu m ěsta   
  
Při nevyužití všech finančních prostředků, budou finance vráceny zpět do rozpočtu, tyto finanční pro-
středky mohou sloužit jako rezerva.  
  
Finanční prostředky budou rozděleny zastupitelstvem. Podkladem pro přidělení bude návrh Správní 
rady sportovního fondu podle Pravidel přidělování dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 
Liberec. Tato pravidla budou předložena do 30. 2. 2014. 
 
Správní rada sportovního fondu a sportovní komise p rojednala materiál a s takto upraveným 
předloženým návrhem souhlasí.  
 


