Poučení občanům k Návrhu Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2006
Schvalovat rozpočet kraje je vyhrazeno zastupitelstvu na jeho zasedání - § 35 odst. 2) písm. j) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích.
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 o krajích.
Návrh rozpočtu musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho
projednáním v zastupitelstvu kraje. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou uplatnit občané buď písemně ve
lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva - § 11 odst.2 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Kompletní Návrh Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2006 je zájemcům k dispozici a k nahlédnutí
v recepci ve vstupní hale budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, ulice U Zimního
stadionu 1952/2, a to v pondělí a ve středu od 8,00 do 17,00 hod., v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8,00 do 15,00
hodin. Současně je vystaven k prohlížení na webových stránkách kraje na adrese http://www.kraj-jihocesky.cz/
v sekci „Hospodaření kraje“. Písemné připomínky ke zveřejněnému Návrhu Rozpočtu Jihočeského kraje na rok
2006 je možné zasílat na adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje, ekonomický odbor, ulice U Zimního stadionu
1952/2, České Budějovice 370 76, a to nejpozději do zahájení jednání zastupitelstva o návrhu rozpočtu, tzn.
nejpozději do zahájení jednání zastupitelstva 20. 12. 2005 do 8.00 hodin. Je možné uplatnit připomínky i
prostřednictvím formuláře pro elektronickou komunikaci s krajským úřadem na webové stránce kraje na
Internetu, případně ústně na zasedání zastupitelstva.
Občané mají právo podávat orgánům kraje návrhy, připomínky a podněty; orgány kraje je vyřizují
bezodkladně, nejdéle do 60 dnů - § 12 odst. 2) písm. e) zákona o krajích. Občanem kraje je podle zákona o
krajích fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je přihlášena k trvalému pobytu v některé
obci nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje. Občan kraje, který dosáhl věku 18 let, má ve
vztahu k projednávání rozpočtu v zastupitelstvu kraje právo zúčastnit se zasedání zastupitelstva a v souladu
s jednacím řádem zastupitelstva vyjadřovat na něm své stanovisko k projednávaným otázkám - § 12 odst.1) 2)
písm.b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Uvedená oprávnění má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a
vlastní na území kraje nemovitost, nebo je cizím státním občanem a je přihlášena k trvalému pobytu v některé
obci nebo vojenském újezdu v územním obvodu kraje, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána a která byla vyhlášena - § 12 odst. 3) a § 13 zákona o krajích.
K projednávaným otázkám může v rozpravě mimo zastupitele vyjádřit své stanovisko po předchozím
schválení zastupitelstvem kterýkoli občan. Délka vystoupení nesmí přesáhnout 10 minut. Zastupitelstvo může
tuto dobu zkrátit nebo prodloužit. Na dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně. Není-li
zasedání přítomen nebo odpověď vyžaduje přípravu, odpoví písemně, nejpozději do 30 dnů. To neplatí, pokud
poskytnutí odpovědi brání zákony - čl. 9 odst. 6 a odst. 10 Jednacího řádu Zastupitelstva Jihočeského kraje
z 11. 9. 2001.

