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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážená paní,
dne 30. 9. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30. 9. 2020, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

prosíme o poskytnutí informace o výši rozpočtu pro rok 2021 ve zdravotnické a sociální sféře.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
rozpočet na rok 2021 za sociální oblast a oblast zdravotnictví není dosud schválen. Rozpočet kraje na rok 2021
se nachází na počátku procesu jeho tvorby tzv. sumarizaci prvních návrhů jednotlivých objemů rozpočtových
alokací, které se v následujících krocích budou „balancovat“, tj. upravovat návazně na objemy předpokládaných
rozpočtových zdrojů, priority a možnosti financování. Výsledkem tohoto procesu pak bude Návrh rozpočtu
Jihočeského kraje na rok 2021, který bude v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce a na webových
stránkách kraje minimálně 15 dnů před jeho schvalováním v zastupitelstvu kraje na jednání, které
předpokládáme v závěru 1. dekády prosince 2020. Teprve po schválení zastupitelstvem kraje budeme s určitostí
znát Vámi požadované údaje.
Doporučujeme Vám sledovat úřední desku Jihočeského kraje, kde se objeví požadované údaje jako součást
návrhu a následně pak schváleného rozpočtu kraje na rok 2021, který bude opět v souladu se zákonem
zveřejněn.
Do té doby lze nahlédnout jen do předběžných alokací vyjádřených v platném střednědobém výhledu kraje na
roky 2021 a 2022, které naleznete na internetových stránkách kraje https://www.kraj-jihocesky.cz/jihoceskykraj/hospodareni-kraje#strednedoby-vyhled-rozpoctu-jihoceskeho-kraje-na-roky-2021---2022 .
S pozdravem
Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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