Žádost o podání informace
Údaje o žadateli o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
18.9.2012
Jméno :
Příjmení:
Titul: .
Datum narození :
Ulice a č.p.:
Město: Lanžhot
PSČ: 691 51
Telefon:
E-mail:

Předmět žádosti: Zajímá mne, jaká částka přišla na účet MěÚ Lanžhot, jako
dotace (podpora) na sport, kulturu a charitu.
Obsah žádosti – zodpovězení níže uvedených otázky:
Na sklonku minulého roku přijal Parlament České republiky novelu tzv. Loterijního zákona.
Odvody z hazardu již nesměřují do sportu. Většina těchto prostředků je přidělena do rozpočtu
obcí. Podle odhadu MF ČR se jedná až o 6.1 miliardy Kč, což v porovnání s rokem 2011
znamená navýšení ve prospěch obcí o 4.3 miliardy Kč.
11.3.2011 schválila vláda ČR koncepci postupu nakládání s těmito finančními prostředky. Tyto
zdroje obce a města získaly nad rámec finančního rozpočtu.
·
·

·

·

Zajímá mne, jaká částka z této položky přišla na účet města Lanžhot?
Jak město Lanžhot s touto dotací naložilo (naloží)?

Stručná odpověď:
Nové příjmy po novele Loterijního zákona činily k 31. 8. 2012 celkem 383 199,- Kč. Navýšení
příjmů není v současné době patrné. Příjmy města z výherních hracích přístrojů a loterií
Rok 2008 - 767 007 Kč
Rok 2009 - 786 774 Kč
Rok 2010 - 512 498 Kč
Rok 2011 - 605 814 Kč
Rok 2012 – 478 987 Kč – do 31. 8. 2012
Prostředky podle „loterijního zákona“ jsou městu převáděny prostřednictvím finančních úřadů
a jsou označovány jako výnosy ze sdílených daní- nejedná se o dotace. Jejich použití není
účelové a záleží na rozhodnutí zastupitelstva.
O způsobu využití finančních prostředků z výnosů loterií bude rozhodovat zastupitelstvo město.
Při schvalování rozpočtu v prosinci 2011 jsme o těchto příjmech neměli žádné informace, proto

jsme je do rozpočtu nezačlenili. Jedná se o navýšení rozpočtu z důvodu změny právních
předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů.

Kdo zodpověděl:
Polínková Růžena – účetní městského úřadu
Datum poskytnutí informace:
18. 9. 2012

