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Usnesení o zastavení řízení o žádosti o poskytnutí dotace
Ministerstvo pro místní rozvoj (dál jen „MMR“) se sídlem Staroměstské náměstí 6,
110 15 Praha 1, IČO: 66002222 jako poskytovatel dotace dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále „rozpočtová pravidla“) ve spojení s ustanovením § 14g rozpočtových
pravidel a § 66 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) rozhodlo
o žádosti o poskytnutí dotace č. 95727 název akce B. j. 16 PB – PČB Strančice přijaté dne
5. 1. 2018 (dále jen „žádost“) žadatele Obec Strančice, IČ 00240788 (dále jen „žadatel
o dotaci“) podané na základě výzvy vyhlášené dne 13. 10. 2017 do programu Podpora bydlení
pro rok 2018, podprogramu Podporované byty pro rok 2018 (dále jen „podprogram“).
takto
- Řízení se podle ustanovení § 66 odst. 1 správního řádu zastavuje.
Odůvodnění:
Dne 3. 8. 2018 doručil žadatel o dotaci do podatelny MMR sdělení, že odstupuje od dotace
s tím, že byl nucen zrušit zadávací řízení dle § 127 odst. d), a že není schopen do 17. 8. 2018
splnit podmínky a doložit na podatelnu MMR doplňující náležitosti žádosti o dotaci, nezbytné pro
vystavení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. MMR tedy na základě výše uvedeného sdělení
rozhodlo v souladu s § 66 odst. 1 správního řádu o zastavení řízení a o vrácení žádosti zpět
žadateli o dotaci.
Poučení:
Toto usnesení je konečné a nelze se proti němu podle ustanovení § 14q odst. 2 rozpočtových
pravidel odvolat.
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