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Praha: 13. 7. 2017 Město Klecany 

Ivo Kurhajec 

starosta 

Do Klecánek  52 

25067  Klecany 

Číslo jednací: 082173/2017/KUSK 

Vyřizuje: Ing. Luboš Navrátil l 156 

Značka:  

  

 

Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnutí dotace 

prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

 

Žadatel: Město Klecany  

Evidenční číslo žádosti: HAS/DOP/031101/2017  

Název Akce/Projektu: Pořízení dopravního automobilu v provedení základním pro sbor dobrovolných 

hasičů Klecany 

Tematické zadání: DOP - Krajská podpora nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu 

Dotace pro JSDH na rok 2017 

Oblast podpory: Projekty podpořené MV GŘ HZS ČR z Programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro 

rok 2017 s cílem zlepšení podmínek pro výkon služby jednotek SDH obcí 

 

 

 

Na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 115-04/2017/ZK ze dne 7. 3. 2017 byly dne 

17. 3. 2017  vyhlášeny Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou, hejtmankou Středočeského kraje, 

Programy 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, které jsou prioritně zaměřeny 

na všestranný rozvoj Středočeského kraje.  

 

Na Program 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 

podpory dobrovolných hasičů a složek IZS  byla celkově vyčleněna z rozpočtu Středočeského kraje 

částka 41 096 498,- Kč. 

 

Sděluji Vám, že Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 27. 6. 2017 projednalo 

poskytnutí dotací z výše uvedeného programu a usnesením č. 024-07/2017/ZK SCHVÁLILO 

poskytnutí dotace na základě Vaší žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy 

z výše uvedeného programu, a to ve výši 300 000Kč. 

 

Výše uvedené rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 27. 6. 2017 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. 

 
V příloze Vám zároveň zasílám informace k dalšímu postupu pro včasné vyhotovení veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace. 

 
S pozdravem 

 

 

       Mgr. Jindřich Schenk 

                    vedoucí Odboru Bezpečnostní ředitel  
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