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Vyhlášení místního referenda ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o
místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Mgr. Ondřeje Ţeníška, předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně
I.

Vyhlašuje
v souladu s § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých
zákonů, v platném znění, ve dnech 10. a 11. října 2014 místní referendum ve věci
zákazu provozování loterií a sázkových her, a to za následujících podmínek a
skutečností:
a) označení území, na němţ se konání místního referenda navrhuje, je území
územně členěného statutárního města Plzeň,
b) znění otázek navrţených k rozhodnutí v místním referendu je:
1. „Souhlasíte, aby Statutární město Plzeň, z důvodu zlepšení míry ochrany
veřejného pořádku a snížení sociálních a ekonomických dopadů na obyvatele,
učinilo veškeré právní kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a
sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních
videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů uvedených v ust. § 2
písm. e), g), j), l), m) a n) a ust. § 50, odst. 3, zákona České národní rady č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů, a to na celém jeho území? “ ANO/NE
2. „Souhlasíte, aby Statutární město Plzeň, učinilo veškeré právní kroky
vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních
hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů i v kasinech?“
ANO/NE
c) odůvodněním tohoto návrhu na konání místního referenda jsou zejména tyto
skutečnosti:
 přípravnému výboru, který se návrhem na vyhlášení místního referenda se
sice nepodařilo Magistrátu města Plzně k posouzení předloţit takový
návrh na konání místního referenda, který by byl ve smyslu zákona č.
22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v
platném znění, bezvadný a jako takový by mohl být ve smyslu
uvedeného zákona předloţen ZmP k projednání, ale bylo získáno více
než 10.000 podpisů občanů města Plzně, kteří tím projevili jasnou vůli
ke konání referenda.
 záměr, uspořádat místní referendum v dané věci a podílet se tak na výkonu
přímé demokracie
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d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací
rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu města
Plzně je následující:
 náklady spojené se samotnou realizací referenda (tj. náklady na hlasování
a jeho vyhodnocení) jsou odhadovány na částku cca 2,5 aţ 3 mil. Kč;
finanční krytí těchto nákladů bude zajištěno z rozpočtu MmP na rok 2014
 náklady spojené s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu se
koncentrují na výpadek příjmů z daní z hazardu. Lze při tom vycházet
z údaje z roku 2010, kdy MO byly schopny hospodařit s přibliţně 60 mil.
Kč z příjmů souvisejících s hazardem. Tento výpadek pak lze pokrýt
dividendou z PMDP, jeţ končí pravidelně v zisku po zdanění v přibliţně
stejné výši. Případný rozdíl lze pokrýt z přebytku hospodaření, či z
provozních úspor.
II.

Schvaluje
a) pro organizaci místního referenda pouţít finanční prostředky z FRR ve výši
3 000 tis. Kč
b) zvýšení provozních výdajů – běţné výdaje Odboru vnitřní správy MMP o
částku 3 000 tis. Kč za účelem financování nákladů spojených s realizací místního
referenda

III.

Ukládá
Magistrátu města Plzně
1. Zajistit přípravu a faktickou realizaci místního referenda dle bodu I. tohoto
usnesení Zastupitelstva města Plzně.
Termín: 10. 10. 2014
náměstku primátora M. Zrzaveckému
2. Provést rozpočtové opatření dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 30. 9. 2014
Magistrátu města Plzně
Zprávu předkládá:
Mgr. Ondřej Ţeníšek
Jednání se zúčastní: Mgr. Ondřej Ţeníšek
Zodpovídá:
Bod II/1

Bod II/2
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Bc. Ing. D. Škubalová
tajemnice MmP
Bc. Roman Matoušek
vedoucí OSČ MmP
M. Zrzavecký
nám. Primátora
Ing. Kuglerová
ředitelka EÚ MmP

