Poučení občanům k návrhu Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2022
Rozpočet kraje (§ 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) je finančním
plánem, jímž se řídí financování činnosti kraje. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním.
Při zpracování ročního rozpočtu se vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu. Rozpočet se sestavuje
zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový, jestliže některé příjmy daného roku jsou
určeny k využití až v následujících letech nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let.
Jako schodkový může být schválen jen v případě, že schodek bude možné uhradit finančními prostředky
z minulých let nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo příjmem
z prodeje komunálních dluhopisů. Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření
běžného roku se převádí k použití v dalším roce, a to ke krytí rozpočtových výdajů, anebo se převádí
do peněžních fondů. Schodek hospodaření se uhrazuje z finančních prostředků z minulých let nebo se
kryje z návratných zdrojů splatných z rozpočtu v následujících letech.
Sestavení, zveřejnění a schvalování rozpočtu
Návrh rozpočtu vypracoval krajský úřad Jihočeského kraje. Schvalovat rozpočet je podle ustanovení § 35
odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, vyhrazeno zastupitelstvu kraje. Materiál je zařazen
do programu 13. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se bude konat ve čtvrtek dne
16. 12. 2021 v jednacím sále sídla Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých
Budějovicích. Zasedání zastupitelstva je veřejné. Informaci o místě, době a navrženém programu
připravovaného zasedání zastupitelstva zveřejní krajský úřad vždy nejméně 10 dnů předem na úřední
desce krajského úřadu, kromě toho může informaci zveřejnit způsobem v místě obvyklým (§ 42 odst. 1
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích).
Návrh rozpočtu (§ 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
musí být zveřejněn nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva, a
to na internetových stránkách v úplném znění a na úřední desce (stacionární) v užším rozsahu. Současně
musí být na úřední desce oznámeno, kde je návrh rozpočtu zveřejněn v elektronické podobě a kde je
možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu.
Kompletní znění návrhu Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2022 v listinné podobě je zájemcům
k dispozici v úředních hodinách v recepci krajského úřadu ve vstupní hale budovy Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, ulice U Zimního stadionu 1952/2 a na ekonomickém odboru
ve 4. patře hlavní budovy. Na internetových stránkách kraje je úplné znění návrhu rozpočtu zveřejněno
na elektronické úřední desce kraje na odkazu: https://www.kraj-jihocesky.cz/uredni-deska.
Možnost podat připomínky
Ke zveřejněnému návrhu rozpočtu se mohou občané podle § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, vyjadřovat, a to buď písemně na adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje, ekonomický odbor,
ulice U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76 nebo elektronicky na emailovou adresu:
francova@kraj-jihocesky.cz, obojí nejpozději do středy 15. 12. 2021 do 10,00 hodin nebo ústně
na zasedání zastupitelstva. Právo vyjádřit své stanovisko má občan kraje, který dosáhl věku 18 let, či jiná
fyzická osoba podle § 12 a § 13 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a to v souladu s jednacím řádem.

