U s n e s e n í DR ze dne 25.1.2006

Usnesení č. 288
Dozorčí rada
1.

Bere na vědomí předložený přehled o kontrolní činnosti za rok 2005

2.

Souhlasí s plánem hlavní kontrolní činnosti (PHKČ) na rok 2006

Usnesení č. 289
Dozorčí rada
1.

Bere na vědomí předloženou informaci o přípravě Výroční zprávy o činnosti a účetní
závěrky Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2005

2.

Ukládá řediteli SFDI předložit DR návrh „Výroční zprávy“ k projednání
v elektronické podobě v nejdříve možném termínu

Usnesení č. 290
Dozorčí rada
1.

Bere na vědomí „Závěrečná vyhodnocení akcí“ dle předloženého podkladu

2.

Bere na vědomí informaci o stavu schválených ZVA na ukončené akce z rozpočtu
SFDI v letech 2001, 2002, 2003, 2004

Usnesení č. 291
Dozorčí rada
1.

Bere na vědomí
a) předložený materiál „Spolufinancovaní a předfinancování dotací z fondů EU
z rozpočtu SFDI v roce 2006 a nástin metodiky předfinancování projektů
kofinancovaných z fondů EU

b) změny částky na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU pro
SŽDC, s. o. Celkově jde o zvýšení finančních prostředků u 4 akcí o 244 217 tis. Kč.
Celkový limit rozpočtu SFDI pro rok 2006 na předfinancování ve výši
8 166 799 tis. Kč se zvyšuje na 8 411 016 tis. Kč. Jde o tyto projekty:
č. 3273215526 „Zvýšení rychlosti v žst.Ostrava Bartovice –předfin.“

o

40 099 tis. Kč na

40 099

tis. Kč,
č. 3273215720 „Zvýšení rychlosti Plzeň-České Kubice-předfin.“

o 121 382 tis. Kč na 121 382 tis. Kč,

č. 3273215722 „Modernizace žst.Hluboká nad Vltavou-předfin.“

o

23 736 tis. Kč na

52 482

tis. Kč,
č. 3273514201 „Pil.projekt ETCS v úseku Poříčany-Kolín-předfin“
tj. celkem

o

59 000 tis. Kč na 59 000 tis. Kč

o 244 217 tis. Kč

Změny dle odst. b) nespadají do limitu 15% změn rozpočtu.
c) přípravu metodiky ke spolufinancování a předfinancování dotací z fondů EU jako
část Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury
2.

Doporučuje Výboru SFDI podpořit aktivity SFDI směrem ke zvýšení jeho role při
organizování a zajišťování průběhu financování jednotlivých akcí ze zdrojů
Evropské unie.
3.

Vyjadřuje znepokojení z pomalé refundace SFDI předfinancovaných výdajů na
akcích spolufinancovaných z EU

Usnesení č. 292
Dozorčí rada
1.

Souhlasí
a) s navrženým posílením prioritních staveb v celkové výši 1,75 mld. Kč podle tabulky
v příloze č. 1. Toto navýšení bude kryto z vyšších daňových příjmů v roce 2005,
z úspor na akcích hrazených v roce 2005 a částečně z prostředků na posílení rozpočtu
SFDI v roce 2005 podle usnesení vlády č. 1243 ze dne 21. září 2005.
V souladu s usnesením PSP ČR č. 2041 ze dne 9.12.2005 se toto navýšení nezahrnuje
do limitu 15 % pro rozpočtová opatření SFDI
b) s navrženým posílením cyklostezek o 50 mil. Kč na celkových 150 mil. Kč pro
rok 2006 (včetně cyklostezek účelově vymezených usnesením PSP ČR č. 2041 ze dne
9.12.2005)

