
Materiál číslo:

Pro  5.  zasedání  Zastupitelstva  městského  obvodu  Mariánské  Hory  a  Hulváky, 
konaného dne 26. dubna 2007

Název materiálu: Návrh na rozdělení odvodu části výtěžku z provozování výherních
                             hracích přístrojů v r. 2006

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

s c h v a l u je 

rozdělení odvodu části výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů v r. 2006
takto:

- zvýší se pol. 1351 – Odvod výtěžku z provozování loterií             o 2,244.000,-- Kč

- zvýší se odd. § 3745 – Péče o vzhled obvodu a veřejnou zeleň     o 1,774.000,-- Kč
  pol. 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 160                    
- zvýší se odd. § 3111 – Předškolní zařízení, pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky 
  zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 160                               o     175.000,-- Kč
- zvýší se odd. § 3113 – Základní školy, pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným
  příspěvkovým organizacím, ÚZ 160                                              o       55.000,-- Kč
- zvýší se odd. § 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání,
  pol. 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 160                                 o       20.000,-- Kč
- na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní  účel               220.000,-- Kč

Předkládá:
Ing. Věra Palarčíková
vedoucí finančního odboru

Zpracovala:
Ing. Věra Palarčíková
vedoucí finančního odboru
podpis:
  
Projednáno:
na jednání finančního výboru dne 16.4.2007
na schůzi RMOb dne 24.4.2007



Důvodová zpráva:

Dle § 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 
a dle podmínek rozhodnutí o povolení provozu výherních hracích přístrojů vydaných pro období r. 
2006 odvádějí  provozovatelé  výherních hracích přístrojů část  výtěžku z  provozování  výherních 
hracích přístrojů.
Část  výtěžku z  provozování  výherních  hracích  přístrojů  je  příjmem rozpočtu  obce,  která  vydá 
povolení k jejich provozování. Tuto část výtěžku lze dle § 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných  podobných  hrách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  použít  pouze  na  sociální,  zdravotní, 
sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel. Dle předložených vyúčtování ze 
strany provozovatelů činí příjem z odvodu části výtěžku celkem 2 244 000 Kč. Termín odvodu části 
výtěžku pro provozovatele je 31. březen.
Dle výše citovaného zákona jsme povinni doložit jednotlivým provozovatelům konkrétní užití jimi 
odvedené částky na sociální,  zdravotní,  ekologický,  kulturní  nebo jinak veřejně  prospěšný účel 
nejpozději  do 31.5.2006.  Provozovatelé  jsou pak povinni  naše užití  na uvedené účely předložit 
příslušným Finančním úřadům. 

V roce 2007 navrhujeme použít odvod části výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů  na 
údržbu veřejné zeleně ve výši 1 744 000 Kč, na údržbu zeleně u  příspěvkových organizací ve výši 
230 000 Kč, na skácení stromu u bývalé ŠJ ul. Kralická ve výši 20 000 Kč, na poskytnutí veřejné 
finanční podpory (sponzorských darů) na sociální,  zdravotní,  sportovní,  kulturní a jinak veřejně 
prospěšný účel ve výši 220 000 Kč (aktuální rozpočtová opatření budou schvalována po schválení 
konkrétních částek příjemcům).  

 




