U s n e s e n í DR ze dne 3.8. 2005
Usnesení č. 257
Dozorčí rada
1. Bere na vědomí předložený materiál „Kontrolní zprávy ve 2. čtvrtletí 2005“.

Usnesení č. 258
Dozorčí rada
1. Bere na vědomí předloženou informaci o změně výše finančních prostředků určených na
předfinancování akcí Středočeského kraje spolufinancovaných se zdrojů EU v tomto rozsahu:
§

ISPROFIN 3271830100 III/2729 Kochánky-def. most – snížení o 10 000 tis. Kč. na
0 tis. Kč

§

ISPROFOND 5211520075 II/272 Benátky-připojení na silnici III/27212 – snížení o
3 000 tis. Kč na 0 tis. Kč.

§

ISPROFOND 5211530052 III/11811 Příbram, Obecnická ul. – snížení o 5 000 tis.
Kč na 0 tis. Kč.

§

ISPROFIN 3271311003 II/329 Pečky-severní přivaděč– snížení o 10 000 tis. Kč na
0 tis. Kč.

§

ISPROFIN 3271321010 II/608 Veltrusy, rekonstrukce mostu event.č. 608-009 –
zvýšení o 28 000 tis. Kč na částku 34 000 tis. Kč.

Celková částka požadavku na předfinancování akcí pro Středočeský kraj v r. 2005 se nemění
a zůstává ve výši 151 435 tis. Kč.

Usnesení č. 259
Dozorčí rada
1. Bere na vědomí předloženou informaci o majetkovém vypořádání a postupu majetkové
přípravy na akci D1 – 0134.1 / II. – Mořice – Kojetín, II. etapa
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Usnesení č. 260
Dozorčí rada
1. Bere na vědomí předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Ředitelství silnic a
dálnic ČR s tímto dopadem do rozpočtu:
-

zařazení 2 nových akcí:
327 113 5025 „I/34 Borová u Poličky, most ev. č. 34-062“ v částce 16 000 tis. Kč a
327 113 5026 „I/43 Albrechtice u Lanškrouna, most ev. č. 43-069“ v částce 8 000 tis. Kč,

-

zvýšení investičních finančních prostředků v rozpočtu SFDI u akce:
327 111 5026 „I/37 Chrudim – obchvat úsek Medlešice – I/17“ o částku 2 900 tis. Kč,

-

snížení investičních finančních prostředků v rozpočtu SFDI u 2 akcí:
327 112 5109 „I/37 Hrobice – Ohrazenice“ o částku -1 200 tis. Kč a
327 112 5130 „I/37 Březhrad – Opatovice“ o částku -1 700 tis. Kč.

Provedením tohoto rozpočtového opatření dojde k navýšení rozpočtu příjemce o
24 000 tis. Kč.

Usnesení č. 261
Dozorčí rada
1. Bere na vědomí předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Hlavní město
Praha (OMI MHMP) tak, tj.
a) snižuje rozpočet u akce:
č. 3271510517 „PPO MÚK Liberecká“

ve výši

110 000 tis. Kč

čímž se celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce snižuje na 410 000 tis. Kč.
2. Bere na vědomí předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Technická správa
komunikací hlavního města Prahy tak, tj.
a) zařazuje do rozpočtu novou akci:
č. 5111540004 „Rekonstrukce Liberecká a Cínovecká z centra“

ve výši

30 000 tis. Kč

b) zvyšuje rozpočet u akcí:
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č. 3271510521 „R4 MÚK a připojení M. a V. Chuchle-soubor staveb“
ve výši 100 000 tis. Kč
č. 5111540002 „Rek.povrchu propoj.ramp a zábradlí Barrandovského mostu“
ve výši
10 000 tis. Kč

čímž se celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce zvyšuje na 528 586 tis. Kč.
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Pavel Hojda
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………………………
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