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DSO Cyklistická stezka Brno - Víde ň

Masarykova 100
IČO: 75045974

Předkladatel: Předsednictvo svazku - jednání ze dne 18.2.2022

Příjmy svazku

Obec počet obyv. Zaplatit Zaplaceno Dne
Blu čina 2 260 9 040,00 Kč              9 040,00 14.4.2021
Brno 381 346 1 525 384,00 Kč       1 525 384,00 27.1.2021
Brod nad Dyjí 520 2 080,00 Kč              2 080,00 6.3.2021
Hevlín 1 428 5 712,00 Kč              5 712,00 27.4.2021
Hrabětice 886 3 544,00 Kč              3 544,00 30.3.2021
Hruš.nad Jev. 3 339 13 356,00 Kč            13 356,00 12.4.2021
Hrušovany u Brna 3553 14 212,00 Kč            14 212,00 22.1.2021
Ivaň 734 2 936,00 Kč              2 936,00 19.2.2021
Jevišovka 688 2 752,00 Kč              2 752,00 9.3.2021
Modřice 5 329 21 316,00 Kč            21 316,00 1.2.2021
Nosislav 1 364 5 456,00 Kč              5 456,00 2.3.2021
Novosedly 1 221 4 884,00 Kč              4 884,00 13.4.2021
Nový P řerov 324 1 296,00 Kč              1 296,00 17.3.2021
Opatovice 1 119 4 476,00 Kč              4 476,00 22.1.2021
Pasohlávky 739 2 956,00 Kč              2 956,00 29.1.2021
Přibice 1 042 4 168,00 Kč              4 168,00 21.1.2021
Přísnotice 886 3 544,00 Kč              3 544,00 8.4.2021
Rajhrad 3 928 15 712,00 Kč            15 712,00 10.2.2021
Rajhradice 1 490 5 960,00 Kč              5 960,00 9.3.2021
Rebešovice 997 3 988,00 Kč              3 988,00 2.2.2021
Vojkovice 1 200 4 800,00 Kč              4 800,00 9.3.2021
Vranovice 2 417 9 668,00 Kč              9 668,00 27.4.2021
Žabčice 1 651 6 604,00 Kč              6 604,00 11.1.2021
Židlochovice 3 834 15 336,00 Kč            15 336,00 19.2.2021

422 295 1 689 180,00 Kč      1 689 180,00

Položka č. 1 - Členské p říspěvky:

Položka č. 2 - Příjmy z úrok ů:

Návrh záv ěrečného ú čtu za rok 2021

Na zasedání Valné hromady konané dne 27.10.2020 byl schválen členský příspěvek ve výši 4,- Kč na
obyvatele. Počet obyvatel jednotlivé obce vůči členskému příspěvku byl stanoven k 1.1.2020. Všechny
členské obce uhradily členský příspěvek pro rok 2021 ve stanovené výši:

Členské příspěvky, v celkové výši 1.689.180,- Kč, byly přijaty na účet svazku dle podrobné rozpočtové
skladby, a to pod položkou 4121 - neinvestiční přijaté transfery od obcí.

Příjmy z úroků v bance k 31.12.2021 byly ve výši 717,81 Kč. Přijaté úroky byly zaúčtovány pod paragrafem
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací a položkou 2141 - příjmy z úroků.
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Celkový skutečný příjem svazku za rok 2021  byl ve výši 1.870.235,18 Kč.

Rekapitulace p říjmů:
Členské příspěvky 1 689 180,00 Kč
Příjmy z úroků 717,81 Kč
Dotace ze Statutárního města Brna 83 337,37 Kč
Investiční dotace z Jihomoravského kraje 30 000,00 Kč
Neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje 65 000,00 Kč
Příjem za umístění reklamy 2 000,00 Kč

Příjmy celkem 1 870 235,18 Kč

Výdaje svazku

Roč. Schváleno: Zm ěna příjmů: Změna výdaj ů: Změna financování:
1 12.5.2021 100 000,00 Kč          -  Kč                  100 000,00 Kč-         
2 5.8.2021 97 000,00 Kč            -  Kč                  97 000,00 Kč-           
2a 14.9.2021 -  Kč                       -  Kč                  -  Kč                     
2b 5.10.2021 -  Kč                       -  Kč                  -  Kč                     
3 16.11.2021 515 100,00 Kč          -  Kč                  515 100,00 Kč-         
3a 16.11.2021 -  Kč                       -  Kč                  -  Kč                     

712 100,00 Kč          -  Kč                  712 100,00 Kč-         

Položka č. 5 - Neinvesti ční dotace z Jihomoravského kraje
Dne 16.9.2021 svazek obdržel na základní běžný účet neinvestiční dotaci z Jihomoravského kraje na
základě uzavřené smlouvy JMK071095/21/ORR ze dne 22.7.2021, a to na realizaci projektu Údržba čistoty
cyklotrasy Brno-Vídeň, ve výši 65.000,- Kč, se základem pro stanovení výše dotace 95.000,- Kč. Dotace
byla přijata na položku 4122 - neinvestiční přijaté transfery od krajů.

Položka č. 6 - Příjem za umíst ění reklamy

Dne 21.9.2021 svazek obdržel na základní běžný účet částku ve výši 2.000,- Kč na základě vystavené
faktury pro Dagmar Kneslovou. Faktura byla vystavena na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí reklamy
ze dne 6.8.2021. Příjem byl zaúčtován na paragraf 2219 a položku 2111 - příjmy z poskytování služeb a
výrobků.

Celková zm ěna

Položka č. 3 - Dotace ze Statutárního m ěsta Brna:
Dne 31.5.2021 svazek přijal na bankovní účet neinvestiční dotaci z Magistrátu města Brna na realizaci
projektu Cyklobus na cyklovýlety po cyklostezce Brno - Vídeň ve výši 100.000,- Kč. Dotace byla přijata na
položku 4121 - neinvestiční přijaté transfery od obcí na základě smlouvy číslo 5421092028. Dotace byla
vyčerpána ve výši 83.337,37 Kč, částka ve výši 16.662,63 Kč byla dle smlouvy dne 18.11.2021 vrácena na
účet Magistrátu města Brna. Vratka byla mínusem zaúčtována na položku 4121. 

Položka č. 4 - Investi ční dotace z Jihomoravského kraje

Výdaje svazku byly uskutečňovány dle schváleného rozpočtu Valné hromady konané dne 15.12.2020 a dle
tří rozpočtových opatření schválených orgány svazku a tří účetních rozpočtových opatření:

Dne 17.9.2021 svazek obdržel investiční dotaci z Jihomoravského kraje na základě uzavřené smlouvy
JMK071625/21/ORR ze dne 23.7.2021, a to na realizaci projektu Servisní cyklostojany na cyklotrase Brno-
Vídeň, ve výši 30.000,- Kč, se základem pro stanovení výše dotace 52.000,- Kč. Dotace byla přijata na
základní běžný účet pod položkou 4222 - investiční přijaté transfery od krajů.

2



Cyklistická stezka Brno - Vídeň
dobrovolný svazek obcí

Závěrečný účet za rok 2021 3/10

Položka č. 1 - Služby (tajemník):

Položka č. 2 - Služby (ú četní + audity):

Položka č. 4 - Propagace projektu:

Aktualizace www stránek:

Setkání aktér ů cykloturistiky:

Přeprava osob:

Realizace projektu Spol čené představení rakouského úseku cyklotrasy Brno-Víde ň:

S danou položkou souvisí služby v celkové výši 83.337,37 Kč. Jedná se o sedm faktur za přepravu osob
od firmy Dopravní podnik města Brna, a.s. Faktury byly zaúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 5169
a odsouhlaseny místopředsedou svazku a tajemníkem svazku.

Faktura od firmy Lesy České republiky, s.p. ve výši 19.610,- Kč, z toho za pronájem prostor 10.000,- Kč a
za občerstvení 9.610,- Kč. Pronájem byl zaúčtován na paragraf 2219 a položku 5164 - nájemné,
občerstvení bylo zaúčtováno na paragraf 2219 a položku 5175 - pohoštění.

Faktura od firmy Cyklo klub Znojmo z.s. za cyklolékárničky, ve výši 26.317,50 Kč. Materiál byl zaúčtován
na paragraf 2219 a položku 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený.

Položka č. 3 - Odměna zprac. DPPO 2020:

Výdaje na zpracování účetnictví byly v celkové výši 96.800,- Kč. Jedná se o dvě faktury vystavené městem
Židlochovice, které byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a následně proplaceny. Uskutečněné výdaje
byly zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 5169.

Výdaje na služby tajemníka za období 1/2021-12/2021 byly v celkové výši 416.676,- Kč. Výdaje byly
prováděny na základě přijatých faktur, které byly vždy odsouhlaseny místopředsedou svazku a následně
proplaceny. Jedná se o dvanáct faktur od paní Jitky Jirků, tajemnice svazku. Úhrada faktur byla
zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5169 - nákup ostatních služeb.

Dne 26.2.2021 svazek uhradil 7.000,- Kč za zpracování daně z příjmů právnických osob městu
Židlochovice. Výdaje byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zaúčtovány pod paragrafem 2219 a
položkou 5169.

V roce 2021 svazek realizoval projekt dle smlouvy o financování malého projektu v rámci projektu Fondu
malých projektů, program Interreg V-A, Rakousko - Česká republika, smlouva ze dne 9.2.2021, s názvem
projektu Společné představení rakouského úseku cyklotrasy Brno - Vídeň. S touto položkou souvisí několik
faktur:

Aktualizace webových stránek byla za období 1-12/2021 provedena prostřednictvím dvou faktur od firmy
Partnerství, o.p.s. v celkové výši 4.235,- Kč. Obě faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a
následně uhrazeny pod paragrafem 2219 a položkou 5169. 

Dne 29.6.2021 svazek uhradil na základě objednávky částku ve výši 2.000,- Kč za setkání aktérů
cykloturistiky ČR a konferenci Cykloturistika v ČR 2021 dne 21.-22.9.2021. Výdaj byl zaúčtován na
paragraf 2219 a položku 5169.
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Rekapitulace výdaj ů na propagaci projektu:
Aktualizace www stránek 4 235,00 Kč
Setkání aktérů cykloturistiky 2 000,00 Kč
Přeprava osob 83 337,37 Kč
Realizace projektu Spolčené představení rakouského úseku cyklotrasy Brno-Vídeň 287 917,03 Kč
Celkové výdaje na propagaci projektu 377 489,40 Kč

Výdaje na propagaci projektu  byly uskutečněny v celkové výši 377.489,40 Kč. 

Položka č. 6 - Poplatky bance:

Položka č. 7 - Úpravy trasy:

Opravy:

Při realizaci projektu Společné představení rakouského úseku cyklotrasy Brno-Vídeň bylo v rámci položek
vyplaceno celkem 287.917,03 Kč.

Faktura od firmy Andreas Schmid vystavená v EUR, celková výše faktury 960 EUR, z toho za občerstvení
ve výši 760 EUR a za pronájem 200 EUR. Faktura byla přepočítána na koruny, přičemž mezi zapsanou
fakturou a zaplacenou fakturou vznikl kurzový rozdíl ve výši 679,68 Kč, jako kurzová ztráta. Za občerstvení
bylo vydáno 20.020,68 Kč s položkou 5175 a za pronájem bylo vydáno 5.268,60 Kč s položkou 5164. Obě
faktury byly zaúčtovány s paragrafem 2219.

Z položky byly uhrazeny čtyři faktury za opravy, které byly zaúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou
5171 - opravy a udržování. Jedná se o dvě faktury od firmy Partnerství, o.p.s za opravu sčítače v
Přízřenicích ve výši 38.720,-Kč a za opravu značení ve výši 17.004,- Kč. Další faktura byla od firmy
Mandloň s.r.o. za údržbu cyklostezky ve výši 60.000,- Kč a poslední fakturu vystavily Technické služby
města Hrušovany nad Jevišovkou za opravu povrchu komunikace ve výši 29.774,- Kč. Celkem svazek na
opravách utratil 145.498,-Kč.

Na základě uzavřené licenční smlouvy s Cimbálovou muzikou Pálinka bylo vyplaceno za umělecké
vystoupení 14.000,- Kč. Výdaj byl vyplacen s paragrafem 2219 a položkou 5169.

V roce 2021 svazek zaplatil na bankovních poplatcích částku ve výši 1.464,- Kč. Poplatky byly zaúčtovány
pod paragrafem 6310 - obecné příjmy a výdaje finančních operací a položkou 5163 - služby peněžních
ústavů.

Faktura od firmy Gasthaus and Heuriger Reiff za občerstvení. Faktura byla vystavena v EUR ve výši
304,60 EUR. Faktura byla přepočítána na koruny, přičemž mezi zapsanou fakturou a zaplacenou fakturou
vznikl kurzový rozdíl ve výši 188,85 Kč, jako kurzová ztráta. Za občerstvení bylo vydáno 7.867,82 Kč.
Faktura byla zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5175.

Další dvě faktury byly za materiál, a to od firmy Metoda spol. s r.o. za cyklomapy ve výši 119.790,- Kč a
druhá faktura od města Židlochovice za kancelářské potřeby, jako součást nepřímých nákladů projektu, ve
výši 5.350,- Kč. Obě faktury byly zaúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 5139.

Dalších devět faktur bylo za služby, které byly zaúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 5169.
Fakturace byla od PhDr. Jitka Sýkorová za tlumočení ve výši 2.000,- Kč, Mgr. Zdenka Šardová za
prezentaci Nordic Walkingu ve výši 6.000,- Kč, Dopravní podnik města Brna, a.s. za přepravu osob ve výši
9.776,43 Kč a druhá faktura ve výši 11.081,40 Kč, Mgr. Jan Brzenzel za překlady a tlumočení ve výši
7.250,- Kč, zahraniční faktura za vystoupení od Tourismusinnovationsverein Land um Laa ve výši 200
EUR, s přepočtem na koruny ve výši 5.270,60 Kč a kurzovou ztrátou ve výši 131,60 Kč, Milan Vacha za
překlady a tlumočení ve výši 21.054,- Kč a Cyklo klub Znojmo z. s. za prezentaci ve výši 7.260,- Kč.
Celkem bylo na službách zaplaceno 69.692,43 Kč.
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Služby:

Dodávka a instalace servisních stojan ů:

Rekapitulace výdaj ů na úpravy trasy:
Opravy 145 498,00 Kč
Služby 59 596,00 Kč
Dodávka a instalace servisních stojanů 52 756,00 Kč
Celkové výdaje na úpravy trasy 257 850,00 Kč

Výdaje na úpravy trasy  byly uskutečněny v celkové výši 257.850,-- Kč. 

Položka č. 8 - Nájemné, školení, ob čerstvení:

Položka č. 9 - Drobné výdaje (CD + kancelá řské pot řeby, aj.):

Položka č. 12 - Dostavba bezpe čných úsek ů III. etapa:

Z položky bylo uhrazeno osm faktur v celkové výši 995.080,24 Kč. 

Dále byla z položky zaplacena jedna faktura České poště, s.p. za kvalifikovaný certifikát pro předsedu
svazku ve výši 990,- Kč. Výdaj byl zaúčtován na paragraf 2219 a položku 5168 - zpracování dat a služby
související s informačními a komunikačními technologiemi.

Celkem bylo z položky drobné výdaje vynaloženo 7.912,- Kč.

Šest faktur bylo investičních, kde náklady souvisí s pořízením majetku v rámci akce Dostavba bezpečných
úseků na cyklotrase Brno - Vídeň, úsek SO 01 Rebešovice, financovaného v rámci integrovaného
regionálního operačního programu z ministerstva pro místní rozvoj. Jednalo se o správní poplatek z města
Šlapanice ve výši 10.000,- Kč, o zveřejnění zadávacího řízení přes web od firmy RTS, a.s. ve výši 1.197,90
Kč, o technický dozor za říjen ve výši 29.040,-Kč a za listopad 2021 ve výši 29.040,- Kč od Ing. Lukáše
Martináta a za stavení práce od firmy STRABAG a.s. za listopad ve výši 687.196,51 Kč a za prosinec ve
výši 204.705,83 Kč. Všechny faktury byly zaúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 6121 - budovy, haly
a stavby.

Za služby svazek vynaložil tři faktury v celkové výši 59.596,- Kč. Jedná se o tři faktury od firmy Partnerství,
o.p.s. za práce na údržbě značení ve výši 13.214,- Kč, za údržbu cyklistického značení ve výši 5.000,- Kč a
za sběr a vyhodnocení dat z automatických sčítačů ve výši 41.382,- Kč. Všechny faktury byly zaúčtovány s
paragrafem 2219 a položkou 5169.

Z položky byla vyplacena jedna faktura firmě Partnerství, o.p.s. za dodávku a instalaci 2 kusů servisních
stojanů Cyklorest Basic ve výši 52.756,- Kč. Faktura byla zaúčtována s paragrafem 2219 a položkou 6121 -
budovy, haly a stavby.

Z položky nájemné, školení a občerstvení byla uhrazena jedna faktura za pronájem programu na mzdy
firmě Gordic spol. s r.o. ve výši 2.244,55 Kč. Faktura byla zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5164 -
nájemné. Faktura tvoří součást nepřímých nákladů projektu z fondu malých projektů.

Z položky byly hrazeny faktury od paní Jitky Jirků, a to za kancelářské potřeby ve výši 6.543,- Kč,
zaúčtováno na paragraf 2219 a položku 5139, za poštovné ve výši 264,- Kč, zaúčtováno na paragraf 2219
a položku 5161 - poštovní služby a za služby související s kopírováním ve výši 115,- Kč, zaúčtováno s
paragrafem 2219 a položkou 5169. Všechny výdaje byly odsouhlaseny místopředsedou svazku. 
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Rekapitulace všech výdaj ů v Kč:
Položka č. 1 - Služby (tajemník) 416 676,00
Položka č. 2 - Služby (účetní + audity) 96 800,00
Položka č. 3 - Odměna zprac. DPPO 2020 7 000,00
Položka č. 4 - Propagace projektu 377 489,40
Položka č. 6 - Poplatky bance 1 464,00
Položka č. 7 - Úpravy trasy 257 850,00
Položka č. 8 - Nájemné, školení, občerstvení 2 244,55
Položka č. 9 - Drobné výdaje (CD + kancelářské potřeby, aj.) 7 912,00
Položka č. 12 - Dostavba bezpečných úseků III. etapa 995 080,24
Položka č. 15 - Pojištění staveb 47 523,00
Položka č. 16 - Osobní výdaje 57 680,00

Celkové výdaje roku 2021 2 267 719,19 Kč     

Celkové příjmy svazku ve výši 1.870.235,18 Kč jsou shodné s údaji ve výkaze pro hodnocení plnění
rozpočtu a celkové výdaje ve výši 2.267.719,19 Kč jsou taktéž shodné s údaji ve výkaze pro hodnocení
plnění rozpočtu. Rozdíl příjmů a výdajů je mínus 397.484,01 Kč. Tento rozdíl je taktéž shodný s údajem
celkové financování ve výkaze pro hodnocení rozpočtu. Rozdíl příjmů a výdajů roku 2021 v celkové výši
mínus 397.484,01 Kč a zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2020 ve výši 7.558.624,60 Kč je skutečný
zůstatek běžného účtu k 31.12.2021, který činí 7.161.140,59 Kč. Tento zůstatek je doložen dokladovou
inventurou a bude využit ke krytí výdajů v následujícím účetním období.

Dále byly z této položky vyplaceny dvě neinvestiční faktury související s projektem. Jednak faktura od firmy
Partnerství, o.p.s. za doplnění žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 4.000,-
Kč a faktura od Filipa Haferníka za poradenství při zadávání veřejné zakázky ve výši 29.900,- Kč. Obě
faktury byly zaúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 5169.

S položkou souvisí také realizovaný příjem ve výši 150.000,- Kč a následně ve stejné výši realizovaný
výdej ve výši 150.000,- Kč od Inženýrských staveb, které zaslaly dle zadávacích podmínek jistotu na
bankovní účet svazku. Následně byla dle smluvních podmínek jistota vyplacena firmě zpět. Realizovaný
příjem i výdej byl zachycen s položkou 8901 - operace z peněžních účtů organizace nemající charakter
příjmů a výdajů vládního sektoru.

Položka č. 16 - Osobní výdaje:

Svazek v roce 2021 p řijal t ři dotace:

Položka č. 15 - Pojišt ění staveb:
Položka obsahuje sjednané pojištění vybudovaných staveb na jednotlivých úsecích cyklotrasy s
pojišťovnou Kooperativa a.s. dle smlouvy č. 8603294545 ze dne 24.9.2021. Pojistné zahrnuje živelní
pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění pro případ vandalismu, pojištění odpovědnosti za újmu.
Pojistné bylo vypočteno v celkové výši 47.523,- Kč a bylo zaúčtováno na paragraf 2219 a položku 5163 -
služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění.

Z položky bylo na osobních výdajích zaplaceno celkem 57.680,- Kč. Jedná se o mzdové náklady, které
vznikly na základě uzavřené dohody o provedení práce s paní Jitkou Jirků ve vztahu k činnostem z
projektu realizovaného v rámci projektu malých fondů. Z dohody byla sražena srážková daň a odvedená
finančnímu úřadu. Výdaje byly zaúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 5021 - ostatní osobní výdaje.
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Výdaje k dotaci ze Statutárního m ěsta Brna:
Faktury od Dopravního podniku města Brna, a. s. za přepravu osob 83 337,37 Kč           

83 337,37 Kč          

Výdaje k neinvesti ční dotaci z Jihomoravského kraje: Z dotace Vlastní zd roje
Partnerství, o.p.s. za údržbu cyklistického značení 2 000,00 Kč         3 000,00 Kč             
MANDLOŇ s.r.o. za údržbu cyklostezky 42 000,00 Kč       18 000,00 Kč           

21 000,00 Kč       8 774,00 Kč             

       65 000,00 Kč 29 774,00 Kč          

Výdaje k investi ční dotaci z Jihomoravského kraje: Z dotace Vlastní zd roje
Partnerství, o.p.s. za dodávku a instalaci 2 kusů stojanů 30 000,00 Kč       22 756,00 Kč           

       30 000,00 Kč 22 756,00 Kč          Celkem výdaje k investi ční dotaci z Jihomoravského kraje

Celkové výdaje k investiční dotaci z Jihomoravského kraje na realizaci projektu Servisní cyklostojany na
cyklotrase Brno-Vídeň byly ve výši 52.756,- Kč.

Svazek v roce 2021 realizoval výdaje ke dv ěma dotacím, jejichž p říjmy budou uskute čněny v roce
2022:

Investi ční dotace z Jihomoravského kraje:

Dotace ze Statutárního m ěsta Brna:

Dne 11.5.2021 byla uzavřena smlouva č. 5421092028 o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města
Brna. Předmětem smlouvy bylo poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu Cyklobus na
cyklovýlety po cyklostezce Brno - Vídeň. Dotace byla přiznána ve výši 100.000,- Kč, přičemž souhrn
předpokládaných uznatelných výdajů na realizaci projektu činil 100.000,- Kč. Neinvestiční dotaci svazek
přijal na bankovní účet dne 31.5.2021. Dotace byla částečně vyčerpána ve výši 83.337,37 Kč a řádně
vyúčtována. Částka ve výši 16.662,63 Kč byla vrácena na bankovní účet Statutárního města Brna dne
18.11.2021. 

Neinvesti ční dotace z Jihomoravského kraje:

Dne 22.7.2021 byla uzavřená smlouva č. JMK071095/21/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a
úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2021. Smlouva byla uzavřena na realizaci
projektu Údržba čistoty cyklotrasy Brno-Vídeň ve výši 65.000,- Kč, se základem pro stanovení výše dotace
95.000,- Kč. Dotace byla plně vyčerpána a řádně vyúčtována dne 15.12.2021.

Dne 23.7.2021 byla uzavřená smlouva č. JMK071625/21/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v
Jihomoravském kraji v roce 2021. Smlouva byla uzavřena na realizaci projektu Servisní cyklostojany na
cyklotrase Brno-Vídeň ve výši 30.000,- Kč, se základem pro stanovení výše dotace 52.000,- Kč. Dotace
byla planě vyčerpána a řádně vyúčtována dne 29.11.2021.

Technické služby města Hrušovany nad Jevišovkou - oprava 
povrchu komunikace
Celkem výdaje k neinvesti ční dotaci z Jihomoravského kraje

Celkové výdaje k neinvestiční dotaci z Jihomoravského kraje na realizaci projektu Údržba čistoty cyklotrasy
Brno-Vídeň byly ve výši 94.774,- Kč.

Celkem výdaje k dotaci ze Statutárního m ěsta Brna
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Výdaje k neinvesti ční dotaci z Fondu malých projekt ů: Z dotace Vlastní zdroje
Lesy České republiky, s.p. - pronájem prostor 16 668,50 Kč       2 941,50 Kč             
PhDr. Jitka Sýkorová - tlumočení 1 700,00 Kč         300,00 Kč                
Cimbálová muzika Pálinka - umělecké vystoupení 11 900,00 Kč       2 100,00 Kč             
Cykloklub Znojmo z.s. - cyklolékárničky 22 369,87 Kč       3 947,63 Kč             
Mgr. Zdenka Šardová - prezentace Nordic Walking 5 100,00 Kč         900,00 Kč                
Dopravní podnik města Brna, a.s. - přeprava osob 17 729,16 Kč       3 128,67 Kč             
Mgr. Jan Brenzel - překlady a tlumočení 6 162,50 Kč         1 087,50 Kč             
Tourismusinnovationsverein Land um Laa - vystoupení 4 480,01 Kč         790,59 Kč                
Andreas Schmid - občerstvení 21 495,89 Kč       3 793,39 Kč             
Milan Vacha - překlady, tlumočení 17 895,90 Kč       3 158,10 Kč             
Gasthaus and Heuriger Reiff - občerstvení 6 687,65 Kč         1 180,17 Kč             
Metoda spol. s r.o. - cyklomapy 101 821,50 Kč     17 968,50 Kč           
Cyklo klub Znojmo z.s. - prezentace 6 171,00 Kč         1 089,00 Kč             
Mzdové výdaje -  Kč                  57 680,00 Kč           

-  Kč                  2 244,55 Kč             
Město Židlochovice - kancelářské potřeby -  Kč                  5 350,00 Kč             

     240 181,98 Kč 107 659,60 Kč        

Z dotace Vlastní zdroje

        52 272,00 Kč              5 808,00 Kč 
      802 712,11 Kč            89 190,23 Kč 
                    -   Kč            10 000,00 Kč 
                    -   Kč              1 197,90 Kč 

     854 984,11 Kč          106 196,13 Kč 

Dne 14.5.2021 svazek obdržel rozhodnutí o dotaci na akci Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno
- Vídeň, úsek SO 01 Rebešovice v rámci Integrovaného regionálního operačního programu z Ministerstva
pro místní rozvoj. Dotace byla přiznána v celkové výši 9.268.919,93 Kč, přičemž pro rok 2021 byla
stanovena částka ve výši 514.939,99 Kč a pro rok 2022 byla stanovena částka ve výši 8.753.979,94 Kč.
Obě částky budou realizovány v roce 2022. Příspěvek Evropské unie je ve výši 85%, příspěvek ze státního
rozpočtu ve výši 5% a vlastní zdroje jsou ve výši 10%. 

Investi ční výdaje k dotaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu:

Město Šlapanice - správní poplatek za stavební povolení 
RTS, a.s. - zveřejnění zadávacího řízení přes web

Ing. Lukáš Martinát - technický dozor
STRABAG a.s. - stavební práce

Investi ční výdaje k dotaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu

Celkem výdaje k neinvesti ční dotaci z Fondu malých 

Gordic spol. s r.o. - pronájem programu na mzdy

Celkové výdaje k neinvestiční dotaci z Fondu malých projektů na realizaci projektu Společné představení
rakouského úseku cyklotrasy Brno-Vídeň byly ve výši 347.841,58 Kč. Dle vyúčtování bylo na přímých
nákladech uplatněno 10.990,97 EUR a v rámci nepřímých nákladů 2.275,12 EU, celkem tedy 13.266,09
Kč. Příspěvek ERDF je ve výši 11.276,17 EUR a vlastní příspěvek žadatele je ve výši 1.989,92 EUR. Dle
přepočtu pohledávky k 31.12.2021 svazek očekává na dotaci příjem ve výši 280.325,59 Kč.

Dotace z Fondu malých projekt ů:
Dne 9.2.2021 byla uzavřená smlouva o financování malého projektu v rámci projektu Fond malých projektů
Program Interreg V-A Rakousko - Česká republika s názvem projektu Společné představení rakouského
úseku cyklotrasy Brno-Vídeň, číslo projektu KPF-02-192. Dotace byla poskytnuta jako neinvestiční, z
čehož 85% bylo hrazeno z fondu a 15% z vlastních zdrojů. Celkové výdaje projektu mohly dosahovat až
17.397,70 EUR, z čehož 14.414,- EUR bylo možno čerpat v rámci přímých nákladů a 2.983,70 EUR v
rámci nepřímých nákladů projektu. Finanční příspěvek fondu byl v maximální výši 14.788,04 EUR, vlastní
podíl žadatele maximálně 2.609,66 EUR. Dotace byla řádně a včas plněna, vyúčtována byla dne
24.11.2021. Výdaje byly realizovány v roce 2021, příjem dotace bude uskutečněn v roce 2022.

Dotace z Integrovaného regionálního opera čního programu z Ministerstva pro místní rozvoj:
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Z dotace Vlastní zdroje

        26 910,00 Kč              2 990,00 Kč 
                    -   Kč              4 000,00 Kč 

       26 910,00 Kč              6 990,00 Kč 

Neinvesti ční výdaje k dotaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu:
Filip Haferník - poradenství při zadání veřejné zakázky

Neinvesti ční výdaje k dotaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu

Celkové výdaje k dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu jsou 995.080,24 Kč, z toho
investiční výdaje byly ve výši 961.180,24 Kč a neinvestiční výdaje ve výši 33.900,- Kč.

Partnerství, o.p.s. - doplnění žádosti o dotaci

549 - Ostatní náklady z činnosti                                            48 083,25 Kč 

V roce 2021 svazek předal na základě dvou darovacích smluv majetek v celkové výši 10.052.172,98 Kč.
Jedná se o majetek předaný členským obcím Vranovice a Přibice, kterým byl předán majetek, který vznikl
při realizaci II. etapy dostavby bezpečných úseků na cyklotrase Brno - Vídeň na území ČR. Majetek byl
vyřazen z účtu 021 - stavby, včetně příslušné části dotace z účtu 403 - transfery na pořízení dlouhodobého
majetku, v celkové výši 9.908.787,98 Kč a z účtu 022 - samostatné hmotné movité věci ve výši 143.385,-
Kč.

Rozpis náklad ů za rok 2021:
501 - Materiál 

Náklady celkem                               2 514 767,85 Kč 

Po celý rok 2021 probíhala kontrola účetnictví a rozpočtu dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
Průběžnou kontrolu prováděla měsíčně tajemnice svazku Jitka Jirků. Následnou kontrolu prováděl za
jednotlivá čtvrtletí místopředseda svazku Ing. Bronislav Svoboda. Výsledek kontroly byl vždy bez chyb a
nedostatků. Vyhodnocení finanční kontroly za celý rok 2021 provedl Ing. Bronislav Svoboda. Revizní
komise provedla kontrolu účetnictví a rozpočtu v roce 2021 dvakrát, a to 22.1.2021 a 20.12.2021. Taktéž
neshledala nedostatky. Přezkum hospodaření svazku proběhl dne 24.1.2022 prostřednictvím kontroly
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Při přezkoumání hospodaření svazku nebyly zjištěny chyby a
nedostatky a nebyla zjištěna závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku v
budoucnosti.

                                         145 498,00 Kč 

V roce 2021 svazek pořídil dlouhodobý majetek, který eviduje na účtu 021 - stavby, ve výši 52.756,- Kč.
Jedná se o dva kusy zabetonovaných servisních stojanů Cyklorest Basic od firmy Partnerství, o.p.s.
Servisní cyklostojany byly pořízení z dotace Jihomoravského kraje, která činila 30.000,- Kč. Dále svazek
začal pořizovat majetek na úseku Rebešovice, kde v roce 2021 vynaložil na pořizovanou investici částku
ve výši 961.180,24 Kč prostřednictvím účtu 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Jedná se o
faktury z položky 12 - dostavba bezpečných úseků III. etapa. Od roku 2012 je majetek pravidelně měsíčně
odepisován rovnoměrným způsobem, k přehodnocení životnosti majetku při inventarizaci majetku dne
17.1.2022 nedošlo. Po celý rok 2021 bylo účtováno v souladu s vyhláškou 410/2009, kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetní jednotky a platných Českých účetních standardů pro územně samosprávné celky.
Inventarizace proběhla dle vyhlášky 270/2012 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění, a to
v souladu s inventurním plánem a směrnicí svazku.

                                         158 000,50 Kč 

513 - Náklady na reprezentaci 

                                      1 252 926,00 Kč 551 - Odpisy majetku 
563 - Kurzové ztráty

Rozpis výsledku hospoda ření za rok 2021:

                                           36 771,57 Kč 

                                             8 498,78 Kč 

521 - Mzdové náklady                                            57 680,00 Kč 

511 - Opravy a udržování

518 - Ostatní služby                                          807 309,75 Kč 
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Rozdíl mezi výnosy a náklady za rok 2021

Zpracovala - Ing. Schönwälderová Michaela 
Účetní DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň
16.2.2022 v Židlochovicích

Občané členských obcí svazku mohou písemně uplatnit připomínky k návrhu závěrečného účtu ode dne
zveřejnění na adrese sídla DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
nebo ústně na jednání Valné hromady svazku obcí dne 22. 3. 2022 v Rajhradu, v hudebním sále ZUŠ,
v 10 hodin. V elektronické podobě, je dokument zveřejněn na adrese svazku:
https://www.brnoviden.cz/O-nas/Uredni-deska.

Rozpis výnos ů za rok 2021:

572 529,54 Kč                                        

Výnosy celkem

662 - Úroky                                                 717,81 Kč 

Z daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2021 vyplyne základ daně ve výši 2.000,- Kč
za příjmy z reklamy. V daňovém přiznání bude uplatněna odčitatelná položka v souladu s §20 odst. 7
zákona o daních z příjmů. Svazek v průběhu roku 2022 musí prokázat výdaje související s daňovou
úsporou ve výši 380,- Kč.

Účetní výsledek hospodaření za rok 2021 je ZISKOVÝ ve výši 572.529,54 Kč. Účtování o výsledku
hospodaření je proces odlišný od procesu příjmů a výdajů rozpočtu svazku. Tyto dvě oblasti nelze
porovnávat.

672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů                                       3 084 579,58 Kč 

                                             2 000,00 Kč 

                                     3 087 297,39 Kč 

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021 bude zpracováno v průběhu měsíce února
2022. Daňová přiznání k dani srážkové i zálohové budou podána ve stejném termínu.

602 - Výnosy z prodeje služeb
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