
  

 

             

 

Poučení občanům k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje 

na období let 2023 a 2024 
 

 

Střednědobý výhled rozpočtu kraje (§ 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů) je nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování 

rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků 

zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled 

rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích 

a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých 

závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání 

závazku.  

 

Sestavení, zveřejnění a schvalování rozpočtu 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu vypracoval krajský úřad Jihočeského 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 střednědobého výhledu rozpočtu (§ 3 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 výhledu rozpočtu zveřejněn 

v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až 

do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.  

Kompletní znění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2023 a 2024 

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 střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněno na elektronické úřední desce kraje na odkazu:  

https://www.kraj-jihocesky.cz/uredni-deska. 

 

 

Možnost podat připomínky 

Ke zveřejněnému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané podle § 3 odst. 3 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uplatnit připomínky, 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 při jeho projednávání 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. 
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