U s n e s e n í DR ze dne 30.8.2006

Usnesení č. 325
Dozorčí rada
1. b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh rozpočtu SFDI pro rok 2007
2. konstatuje,
a) že potřeba finančních prostředků pro snížení zanedbanosti dopravní infrastruktury pro
rok 2007 činí asi 100 mld. Kč.
b) Dozorčí rada doporučuje vládě, HV a PSP ČR, aby stávající příjmy SFDI v hodnotě
59,5 mld. Kč, byly navýšeny alespoň o hodnotu prostředků pro výstavbu D 47, která by
mohla být financována z dluhopisů.
c) S tím souvisí i potřeba 12,6 mld. Kč pro zajištění potřebné výše národního podílu pro
čerpání prostředků z fondů EU až do roku 2013.
Usnesení č. 326
Dozorčí rada
1. b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR:
zvýšení neinvestičních výdajů, určených na údržbu a opravy silnic I. třídy, zajišťovaných
dodavateli na základě výběrových řízení o částku 12 000 tis. Kč s účelovým určením pro
Správu Libereckého kraje na krytí škod po přívalových deštích
Tím se zesmluvněná finanční částka 2 514 000 tis. Kč zvýší na částku 2 526 000 tis. Kč.
Rozpočtové opatření je bilancováno na vrub limitu 15 %
Usnesení č. 327
Dozorčí rada
1. b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh na rozpočtové opatření pro Svazek obcí údolí Desné tak, že:
zařazuje do rozpočtu nové investiční akce
č. ISPROFOND 5713530003 Rekonstrukce PZZ v km 7,730 s částkou 2 450 tis. Kč

č. ISPROFOND 5713530004 Rekonstrukce PZZ v km 1,885 s částkou 3 250 tis. Kč
čímž celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce činí 5 700 tis. Kč
Rozpočtové opatření dle bodu a) nebude bilancováno na vrub limitu 15% změn rozpočtu
snížení finančního příspěvku z rozpočtu SFDI na opravu a údržbu Železnice Desná od r.
2007 o 100 tis. Kč z důvodů úspor finančních prostředků po realizaci uvedených
investičních akcí na základě předložených žádostí o provedení rozpočtového opatření na
jmenovitou akci rozpočtu
Usnesení č. 328
Dozorčí rada
1. Přesouvá projednání tohoto bodu na příští zasedání
Usnesení č. 329
Dozorčí rada
1. b e r e n a v ě d o m í
bere na vědomí informaci o stavu schválených ZVA na ukončené akce z rozpočtu SFDI
v letech 2001 – 2005
Usnesení č. 330
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury
1. b e r e n a v ě d o m í
předložený materiál „Změny Organizačního řádu SFDI a změny organizační struktury
SFDI“ - organizační změny v rozsahu uvedeném v části III. materiálu, tj. zvýšení o tři
pracovníky – referenty agendy časového zpoplatnění s pracovní náplní: ekonomika
agendy kupónů, výroba kupónů a kontrola prodeje a distribuce kupónů
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Příloha k Usnesení č. 326

Úprava pohledávky z předfinancování za ŘSD ČR k 31.7.2006
v Kč
ISPROFIN

kód

název akce

3271267004

81

R48 Frýdek Místek - Dobrá II. stavba - PŘEDFIN

3271267008

81

R48 MÚK Bělotín obchvat - PŘEDFIN

3271267009

81

R48 Dobrá - Tošanovice - PŘEDFIN

3272251013

81

D8 0807/IB most přes tratě ČD v Trmicích - PŘEDFIN

3272251016

81

D8 0807/IIE most Knínice - PŘEDFIN

3272251017

81

D8 0807/IIF tunel Libouchec - PŘEDFIN

pohledávka
k 31.7.2006

změna
pohledávky

2004

193 137 444,65

-68 039 301,08

125 098 143,57

2005

2 074 981,78

-386 988,00

1 687 993,78

rok

upravená
pohledávka

2004

85 679,33

-85 679,33

0,00

2005

30 562 376,52

-554 492,63

30 007 883,89

2004

1 863 218,32

-1 863 218,32

0,00

2005

220 976 080,88

-192 566,18

220 783 514,70

2004

94 388,81

-94 388,81

0,00

2005

25 443 986,83

-0,84

25 443 985,99

2004

339 247,01

-339 247,01

0,00

2005

9 622 890,71

-2,15

9 622 888,56

2004

242 349,84

-242 349,84

0,00

2005

12 602 617,83

-565 838,34

12 036 779,49

rok 2004

195 762 327,96

-70 664 184,39

125 098 143,57

rok 2005

301 282 934,55

-1 699 888,14

299 583 046,41

CELKEM

497 045 262,51

-72 364 072,53

424 681 189,98

