U s n e s e n í DR ze dne 18.10.2005

Usnesení č. 269
Dozorčí rada
1. Bere na vědomí předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to:
a) snížení finančních prostředků u 118 jmenovitých akcí v celkové částce
-597 408 tis. Kč,
b) zvýšení finančních prostředků u 66 jmenovitých akcí v celkové částce 519 214 tis. Kč,

Celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce snižuje o -78 194 tis. Kč na 21 853 915
tis. Kč.

c) zvýšení neinvestičních finančních prostředků na opravy a údržbu o 24 400 tis. Kč,
čímž se rozpočet příjemce na neinvestiční finanční prostředky na opravy a údržbu
zvyšuje o 24 400 tis. Kč na 2 495 049 tis. Kč.

Provedením tohoto rozpočtového opatření dle odst. a), b), c) dojde celkově ke snížení
rozpočtu ŘSD ČR o –53 794 tis. Kč.
Rozpočtové opatření dle odst. b) a c) bude bilancováno na vrub limitu 15 % změn
rozpočtu.

Usnesení č. 270
Dozorčí rada
1.

Bere na vědomí chválení předloženého návrhu na rozpočtové opatření pro příjemce
SÚS Ústeckého kraje zařazením do rozpočtu akce:
č. 3271314045 „II/613 Ústí nad Labem – Žižkova II.C“

ve výši 9 500 tis. Kč

čímž se celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce zvyšuje o 9 500 tis. Kč na
16 590 tis. Kč.

Rozpočtové opatření bude bilancováno na vrub limitu 15% změn rozpočtu.
Usnesení č. 271

Dozorčí rada
1.

Bere na vědomí
A) schválení předloženého návrhu na rozpočtové opatření pro příjemce ČD, a. s., :
a) snížení finančních prostředků u 17 jmenovitých akcí v celkové částce –98 406 tis. Kč,
b) zvýšení finančních prostředků u 2 jmenovitých akcí v celkové částce 10 429 tis. Kč,
c) zařazení 2 nových jmenovitých akcí do rozpočtu v celkové částce 5 450 tis. Kč,
Celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce snižuje o –82 527 tis. Kč na 478 849,8 tis.
Kč.

Rozpočtové opatření dle odst. b) a c) bude bilancováno na vrub limitu 15% změn
rozpočtu.
B) schválení předloženého návrhu na rozpočtové opatření pro příjemce SŽDC, s. o., :
a) snížení finančních prostředků u 47 jmenovitých akcí v celkové částce –214 669 tis. Kč,
b) zvýšení finančních prostředků u 11 jmenovitých akcí v celkové částce 291 816 tis. Kč,
c) zařazení 1 nové jmenovité akce do rozpočtu v celkové částce 5 180 tis. Kč,
Celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce zvyšuje o 82 327 tis. Kč na 10 596 036 tis.
Kč.

Rozpočtové opatření dle odst. b) a c) bude bilancováno na vrub limitu 15% změn
rozpočtu.

2. Bere na vědomí změny u zálohově financovaných jmenovitých akcí dotovaných z fondů
EU předložených jako samostatná součást rozpočtového opatření. Jedná se o poskytnutí
finančních prostředků na zálohové financování u 1 nové akce ve výši 604 915 tis. Kč.

Usnesení č. 272

Dozorčí rada
1. Bere na vědomí schválení předloženého návrhu na rozpočtové opatření pro příjemce
Technická správa komunikací hlavního města Prahy:
a)

zvýšení rozpočtu u akce:
č. 3271510521 „R4 MÚK a připojení M. a V. Chuchle – soubor staveb“ o 13 500 tis. Kč na
329 902 tis. Kč,

b)

zařazení nových akcí do rozpočtu:
č. 5111540008 „Rozvadovská spojka (úsek Řevnická – hranice hl.m. Prahy)“
34 750 tis. Kč

s částkou

č. 5111540007 „Liberecká (úsek Kbelská – Vysočanská do centra)“
11 000 tis. Kč

s částkou

č. 5111540011 „Liberecká (úsek Davídkova – rampa Levínská)“
30 750 tis. Kč

s částkou

Celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce zvyšuje o 90 000 tis. Kč na 618 586 tis.
Kč,
c) zvýšení rozpočtu neinvestičních prostředků na financování oprav a údržby silnic
odpovídajících kategorizaci silnic I. tříd o 60 000 tis. Kč na 180 000 tis. Kč.
Rozpočtové opatření dle odst. a), b) a c) bude bilancováno na vrub limitu 15% změn
rozpočtu.

Usnesení č. 273
Dozorčí rada
1.

Bere na vědomí schválení předloženého návrhu na rozpočtové opatření pro příjemce
ŘVC ČR:
a) snížení rozpočetu u akcí:
č.3275201002 „Stupeň Přelouč II“ o 99 077 tis. Kč na 130 000 tis. Kč,
č.3275201006 „Splavnění Moravy a Odry vč. napojení na Dunaj“ o 4 139 tis. Kč na 5 504 tis.
Kč,

b) zvýšení rozpočtu u akcí:
č.3275200109 „Horní plavební kanál Roudnice – povodňová ochrana“ o 1 096 tis. Kč na
1 673 tis. Kč,
č.3275200105 „Přístav Děčín – Rozbělesy – povodňová ochrana“ o 10 031 tis. Kč na
20 983 tis. Kč,
č.3275200007 „Zlepšení plavebních podmínek na Labi – Ústí n.L.-plavební stupeň Děčín“ o
3 915 tis. Kč na 27 100 tis. Kč,

c) zařazení nových akcí do rozpočtu:
č.3275200000 „Baťův kanál – přístaviště městského typu na území zlínského kraje“ s částkou
1 216 tis. Kč
č.3275200000 „Baťův kanál – vývaziště na území zlínského kraje“
2 923 tis. Kč

s částkou

Celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce snižuje o 84 035 tis. Kč na 315 344 tis.
Kč.
Rozpočtové opatření dle odst. b) a c) bude bilancováno na vrub limitu 15% změn
rozpočtu.

2.

Bere na vědomí změnu u zálohově financovaných jmenovitých akcí dotovaných
z fondů EU předloženou jako samostatná součást rozpočtového opatření. Celkově jde
o zvýšení finančních prostředků na zálohové financování u
„Přístav Děčín-Rozbělesy-povodňová ochrana“

akce č. 3275200105

o 14 842 tis. Kč na celkovou částku

určenou k předfinancování pro tohoto příjemce ve výši 60 332 tis. Kč.

Usnesení č. 274
Dozorčí rada
1.

Bere na vědomí předloženou informaci o posílení rozpočtu SFDI na rok 2005

Usnesení č. 275

Dozorčí rada
1.

Bere na vědomí předloženou informaci o předběžných výsledcích celostátního sčítání
dopravy v roce 2005

Usnesení č. 276

Dozorčí rada
1.

Bere na vědomí předloženou informaci o změně výše finančních prostředků určených
na předfinancování akcí uvedených v Předkládací zprávě

Usnesení č. 277

Dozorčí rada
1.
.

bere na vědomí předloženou informaci o souladu činností ŘSD dle zřizovací listiny.
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