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Věc: Pověření k uzavření smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury 

na poskytnutí finančních prostředků 
 
 
Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČO 708 90 749, jehož jménem jedná 
MUDr. Jiří Běhounek (dále jen „Kraj“) jako zřizovatel příspěvkové organizace Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace se sídlem Kosovská 1122/16 IČO 00090450 
(dále jen „SÚS“) pověřuje tímto SÚS, aby předložila Státnímu fondu dopravní infrastruktury 
(dále jen „SFDI“) žádost o financování akcí na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Kraje 
s rozpisem akcí vybraných a odsouhlasených Krajem, a aby svým jménem jako příjemce uzavřela 
se SFDI Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017 a na základě 
této smlouvy byla příjemcem finančních prostředků poskytnutých ze SFDI určených 
k financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Kraje, se 
kterými v souladu se svou zřizovací listinou SÚS hospodaří, a to v rozsahu akcí vybraných 
Krajem a odsouhlasených Centrální komisí Ministerstva dopravy k financování ze SFDI v r. 2017 
(dále jen „vybrané akce“).  
Kraj tímto pověřuje SÚS, aby jako příjemce finančních prostředků ze SFDI plnila veškeré 
podmínky, za kterých SFDI finanční prostředky pro tento účel poskytne, tak, jak pro SÚS jako 
příjemce budou vyplývat ze smlouvy, kterou s ní SFDI uzavře a jak vyplývají z Pravidel pro 
poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve 
vlastnictví krajů v roce 2017, vydaných SFDI (dále jen „Pravidla“), a to včetně splnění povinnosti 
zajištění povinné spoluúčasti Kraje na financování vybraných akcí dle Pravidel. 
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