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Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnutí dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2021—2024 pro poskytování dotací
na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy
venkova

Žadatel: Obec Hostín u Vojkovic
Evidenční číslo žádosti: FRV/VEI/048465/2022
Název Akce/Projektu: Obnova veřejného osvětlení v části obce
Tematické zadání: VEI - Veřejná infrastruktura
Oblast podpory: Občanská vybavenost

Na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 008-03/2021/ZK z 25.1.2021 byl 15.2.2021
vyhlášen Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje, Program 2021-2024
pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu obnovy venkova a 5. 3. 2021 byl vyhlášen Dodatek č. k tomuto Programu,
který byl schválen usnesením č. 018-04/2021/ZK z 22. 2. 2021.
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Sděluji Vám, že Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání 12.9.2022 projednalo poskytnutí
dotací z výše uvedeného programu a usnesením č. 013-18/2022/ZK SCHVÁLILO poskytnutí dotace
na základě Vaší žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z výše uvedeného
programu, a to ve výši 328 000 Kč.

Výše uvedené rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 12.9.2022 a toto oznámení je
úkonem podle části páté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a proti
tomuto rozhodnutí a tomuto oznámení nepřipouští správní řád žádný opravný prostředek.
Vám zároveň zasílám informace k dalšímu postupu pro včasné
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

V příloze

S

vyhotovení
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Ing. Jaroslav Cingr
vedoucí Odboru řízení dotačních projektů, pověřen zastupováním
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