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Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnutí dotace
prostřednicMm veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z

rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

žadatel: obec Čistá
Evidenční číslo žádosti : F OV/OBV/ 04283 4 l 2020
Název Akce/Projektu: Vybudování workoutového hi,iště a víceúčelového hřiště s umělou trávou v obci
Čistá u Mladé Boleslavi
Tematické zadáni: OBV - Obnova venkova
Oblast podpory: Občanská vybavenost

Na základě usnesení Zastupitelswa Středočeského kraje č. 0l5-04l20l7 lZK ze dne 7 . 3. 2017 byly dne
l7.3.20l'1 vyhlášeny Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou, hejtmankou Sředočeského kraje,
Programy 2017 pro poskytování dotaciz rozpočtu Sředočeského kraje, kteréjsou prioritně zaměřeny
na všestranný rozvoj Středočeského kraje.

Na Program 20l'7-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Sředočeského
Fondu obnovy venkova bylo celkově vyčleněno zrcryoětu Středočeského kraje 542 156 000 Kč,

SděluJi Yžtm, že Zastupitelstvo Sředočeského kraje na svém zasedéni dne 3. 8. 2020 projednalo
poslrytnutí dotaci z v,ýše uvedeného programu a usnesením ě. 0I4-26l2020lZK SCř{VÁLILO
poslqrtnutí dotace na záklaďé Vaší žádosti o poskytnutí dotace prosřednictvím veřejnoprávní smlouvy
z výše uvedeného programu, a to ve \r,ýši 740 365 Kč"

Výše uvedené roáodnutí Zastupitelswa Sďedočeského kraje ze dne 3. 8, 2020 a toto oznámení je
úkonem podle části páté zákona ě. 50012004 Sb., správní řád, ve znéni pozdéjších předpisů, a proti
tomuto rozhodnutí a tomuto oznámeni nepřipouští správní íád, žádný opravný prostředek,

V příloze Yám zároveň zasilám informace k dalšímu postupu pro včasné vyhotoveni veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Cingr

vedoucí Odboru řizení dotačních projektů
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