Pravidla pro rozdělování prostředků získaných městem jako výnos z odvodu z loterií a
jiných podobných her
1. Bude zachován dosavadní princip formálního rozhodování o poskytovaných
dotacích (tj. peněžní fondy a kompetence příslušných orgánů města)
2. TVORBA: prostředky, určené na dotace, příspěvky a dary budou získány
a) z celkových
loterních
příjmů,
které
město
získalo
v předcházejícím
kalendářním
roce
(pozn.:
s ohledem
na
dynamičnost vývoje není vhodné převádět zdroje z aktuálního
roku, neboť by byla nutná častá korekce výdajů, což by
komplikovalo rozhodovací proces využití zejména u peněžních
fondů)
b) z odvodu výtěžků daňových příjmů města, uvedených v druhové
třídě 1, snížených o daň z příjmů placenou městem ve výši 1,0 %
pro rok 2014 a ve výši 0,5 % pro rok 2015.
3. POUŽITÍ: Prostředky, určené na dotace, příspěvky a dary budou využity na
a) Přímý zájem města - konkrétní trvalá podpora činností:
•

Letní filmová škola. Příspěvek dle smlouvy o spolupráci
s Asociací českých filmových klubů (pozn.: nepeněžité plnění
z této smlouvy bude poskytováno mimo tato pravidla).

•

Vysokoškolské vzdělávání. Příspěvek dle smlouvy o spolupráci
s Univerzitou T. Bati a Vysokou školou báňskou.

•

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek (příspěvek
Klubu kultury). Podíl na Tvorbě dle bodu 2 ve výši 8,1 %.

•

Ligový fotbal (dotace 1.FC Slovácko, a.s.) ve výši 5 300
tis. Kč. Od roku 2015 podíl na Tvorbě dle bodu 2 ve výši
30,6 %.

•

Slovácké
léto
v Uherském
Hradišti
(dotace
občanskému
sdružení Staroměstští šohajíci) ve výši 200 tis. Kč pro rok
2014. Od roku 2015 podíl na Tvorbě dle bodu 2 ve výši 1,4 %.

b) Obecný zájem města - financování předem
požadavků prostřednictvím těchto nástrojů:

nespecifikovaných

•

Přímá kompetence orgánů města (jednorázové žádosti fyzických
a právnických osob o nichž bude rozhodovat RM, ZM či jimi
pověřený orgán v souladu se zákonem o obcích). Příděl ve
výši 3,5 % Tvorby dle bodu 2

•

Peněžní fondy (poskytování dotací dle pravidel peněžních
fondů). Veškeré prostředky Tvorby dle bodu 2, snížené o výše
uvedené Použití v bodě 3.

4. Rekapitulace

Tvorba (Zdroje)
1. Výtěžek za uplynulý kalendář.rok
2. Podíl z výnosů města na daních

-

loterie
VHP aj.tech.zařízení
v roce 2014
v roce 2015
v roce 2016

-

Letní filmová škola (AČFK)
Vysokoškolské vzdělávání (UTB, VŠB)
Slovácké slavnosti vína (Klub kultury)
Ligový fotbal (1.FC Slovácko)
Slovácké léto v UH (o.s. Staroměští šohajíci)
Finanční dary v kompetenci RM
Finanční dary v kompetenci ZM
Věcné dary do 5 tis. Kč/kus (Usnesení RM 436/29 29.3.2004)
Peněžní fondy

100%
100%
1,00%
0,50%
0,00%

Použití
1. Přímý zájem

2. Obecný zájem

dle smlouvy
dle smlouvy

8,10%
30,60%
1,40%
1,00%
1,00%
1,50%
zbývající zdroje

Rozdělení celkových prostředků určených pro peněžní fondy:
Podíly peněžních fondů
Fond obnovy historické architektury
3,9%
Fond životního prostředí
2,0%
1,8%
Fond mládeže a vzdělávání
Fond sportu
57,5%
Fond kultury
8,3%
Fond cestovního ruchu
1,7%
Fond sociální pomoci a prevence
24,8%
Celkový příděl do fondů města
100,0%

5. Ostatní ustanovení
V případě uzavření smlouvy na dotaci ve výši 600 tis. Kč nebo vyšší, budou
prostředky uvolňovány postupně v pravidelných čtvrtletních částkách (tj.
první část po uzavření smlouvy a poté do deseti pracovních dnů na další
čtvrtletí). Toto pravidlo neplatí, je-li smluvně schválen jiný způsob
uvolňování prostředků.
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Schváleno Usnesením ZM 310/19 ze 9.12.2013

