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Rozpočet na rok 2023 

Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2024 a 2025 
 
Dne 15. 12. 2022 byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 395/2022/ZK-23 rozpočet 
Jihočeského kraje na rok 2023 a usnesením č. 396/2022/ZK-23 střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje 
na období let 2024 a 2025. 
 
Rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace a doplňující údaje na rok 2023 – 
Jihočeské zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou - schválila Rada Jihočeského kraje usnesením č. 
1397/2022/RK-56 dne 15. 12. 2022 takto: 

 
příspěvek na provoz ve výši         23 100 000 Kč 
 
příspěvek na investice ve výši        3 667 000 Kč   (pokračování v revitalizaci starého areálu a  

        výstavba nových expozic). 
 
Finanční příspěvky na provoz budou zasílány 1/12, investiční prostředky na základě žádosti organizace. 
 
Dále Rada Jihočeského kraje schválila usnesením č. 1398/2022/RK-56 střednědobý výhled rozpočtu 
Jihočeské zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou na období let 2024 a 2025. 
 
Odbor kultury a památkové péče zveřejní rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace a 
doplňující údaje na rok 2023 a SVR 2024-2025 PO v oblasti kultury na svých www stránkách https://www.kraj-
jihocesky.cz/cs/uredni-deska.   
 
Schválený rozpočet na rok 2023 a schválený SVR na období 2024-2025 si zveřejněte také na svých www 
stránkách.  
 
S pozdravem 
 
Mgr. Patrik Červák 
vedoucí odboru kultury a památkové péče 
 
Přílohy: 

1) Rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace a doplňkové údaje – rok 2023 
2) Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace období let 2024 a 2025 

 

   
Váš dopis zn.:   
Ze dne:   
Naše č. j.: KUJCK 153311/2022  
Sp. zn.: OKPP 151054/2022/jifr SO/12  

Vyřizuje: Ing. Jindřiška Frídová Jihočeská zoologická zahrada  

Telefon: 386720885 Hluboká nad Vltavou 
E-mail: fridova@kraj-jihocesky.cz 373 41 Hluboká nad Vltavou 
   
Datum: 20. 12. 2022  
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