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DSO Cyklistická stezka Brno - Víde ň

Masarykova 100
IČO: 75045974

Příjmy svazku

Obec počet obyv. Zaplatit Zaplaceno Dne
Blu čina 2 235 8 940,00 Kč              8 940,00 16.3.2018
Brno 377 973 1 511 892,00 Kč       1 511 892,00 1.2.2018
Brod nad Dyjí 519 2 076,00 Kč              2 076,00 13.3.2018
Hevlín 1 432 5 728,00 Kč              5 728,00 19.1.2018
Hrabětice 870 3 480,00 Kč              3 480,00 8.1.2018
Hruš.nad Jev. 3 321 13 284,00 Kč            13 284,00 4.4.2018
Ivaň 718 2 872,00 Kč              2 872,00 16.3.2018
Jevišovka 630 2 520,00 Kč              2 520,00 15.3.2018
Modřice 5 191 20 764,00 Kč            20 764,00 24.1.2018
Nosislav 1 365 5 460,00 Kč              5 460,00 20.3.2018
Novosedly 1 174 4 696,00 Kč              4 696,00 11.1.2018
Nový P řerov 321 1 284,00 Kč              1 284,00 3.5.2018
Opatovice 1 100 4 400,00 Kč              4 400,00 11.1.2018
Pasohlávky 743 2 972,00 Kč              2 972,00 7.2.2018
Přibice 1 031 4 124,00 Kč              4 124,00 23.1.2018
Přísnotice 874 3 496,00 Kč              3 496,00 24.1.2018
Rajhrad 3 721 14 884,00 Kč            14 884,00 7.3.2018
Rajhradice 1 413 5 652,00 Kč              5 652,00 14.3.2018
Rebešovice 953 3 812,00 Kč              3 812,00 2.2.2018
Vojkovice 1 152 4 608,00 Kč              4 608,00 19.2.2018
Vranovice 2 315 9 260,00 Kč              9 260,00 23.3.2018
Žabčice 1 628 6 512,00 Kč              6 512,00 8.1.2018
Židlochovice 3 803 15 212,00 Kč            15 212,00 12.1.2018

414482 1 657 928,00 1 657 928,00

Položka č. 1 - Členské p říspěvky:

Položka č. 2 - Příjmy z úrok ů:

Položka č. 8 - Dotace z Jihomoravského kraje:
Dne 22.6.2018 svazek přijal na bankovní účet neinvestiční dotaci z Jihomoravského kraje na akci Údržba
čistoty cyklistických komunikací ve výši 67.620,- Kč. Dotace byla přijata na položku 4122 - neinvestiční
přijaté transfery od krajů na základě smlouvy číslo 050309/18/ORR. Dotace byla v plné výši vyčerpána a
řádně vyúčtována. 

Závěrečný ú čet za rok 2018

Na zasedání Valné hromady konané dne 19.12.2017 byl schválen členský příspěvek ve výši 4,- Kč na
obyvatele. Počet obyvatel jednotlivé obce vůči členskému příspěvku byl stanoven k 1.1.2017. Všechny
členské obce uhradily členský příspěvek pro rok 2018 ve stanovené výši:

Členské příspěvky, v celkové výši 1.657.928,- 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 31.12.2018 byly ve výši 594,90 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 2018  byl ve výši 1.791.942,90 Kč.

Rekapitulace p říjmů:
Členské příspěvky 1 657 928,00 Kč
Příjmy z úroků 594,90 Kč
Příjem z dotace z Jihomoravského kraje 67 620,00 Kč
Příjem z dotace z Magistrátu města Brna 55 750,00 Kč

10 050,00 Kč

Příjmy celkem 1 791 942,90 Kč

Výdaje svazku

Skutečné výdaje, v členění dle rozpočtové tabulky, byly uskutečněny následovně:

Položka č. 1 - Služby (tajemník):

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

Položka č. 9 - Dotace ze Statutárního m ěsta Brna:
Dne 20.7.2018 svazek přijal na bankovní účet neinvestiční dotaci z Magistrátu města Brna na realizaci
projektu Cyklobus Rakousko ve výši 100.000,- Kč. Dotace byla přijata na položku 4121 - neinvestiční
přijaté transfery od obcí na základě smlouvy číslo 5418093546. Dotace byla vyčerpána ve výši 55.750,- 
Kč, částka ve výši 44.250,- Kč byla dle smlouvy dne 8.11.2018 vrácena na účet Magistrátu města Brna.
Vratka byla mínusem zaúčtována na položku 4121. 

Položka č. 10 - Příjem za jízdenky cyklobusu:

Dne 4.5.2018 svazek přijal na bankovní účet příjem z pokladny za jízdné z dopravy do rakouského města
Stadtgemeinde Laa na akci otevírání cyklostezky ve výši 10.050,- Kč. Příjem byl zaúčtován na paragraf
2219 a položku 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků.

Položka č. 3 - Odměna zprac. DPPO 2017:

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 12/2017-12/2018 byly v celkové výši 442.134,- Kč. Výdaje byly
prováděny na základě přijatých faktur, které byly vždy odsouhlaseny místopředsedou svazku a následně
proplaceny. Jedná se o jednu fakturu od paní Dagmar Sedláčkové ve výši 45.762,- Kč, dvě faktury od paní
Jitky Jirků ve výši 33.432,- Kč a dvanáct faktur od paní Bc. Jitky Hankové ve výši 362.940,- Kč. Úhrada
faktur byla zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5169 - nákup ostatních služeb.

Dne 1.3.2018 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.

Výdaje svazku byly uskutečňovány dle schváleného rozpočtu Valné hromady konané dne 19.12.2017.
Rozpočtové opatření v roce 2018 bylo pouze jedno a pouze v příjmové části. Rozpočtové opatření bylo
schváleno Předsednictvem svazku dne 24.4.2018. Ostatní rozpočtová opatření byla pouze účetní.

Příjem za jízdenky cyklobusu
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Položka č. 4 - Propagace projektu:

Setkání zahájení sezóny:

Setkání ukon čení sezóny:

Aktualizace www stránek:

PR manager - služby:

PR manager - dohody o provedení práce:

Aktualizace IS v č. pořízení mapových podklad ů, GPS, mapa závad:
Z položky byla uhrazena jedna faktura Janu Kalinovi za instalaci aplikace Mapa závad ve výši 7.000,- Kč. 
Položka byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5169 - nákup
ostatních služeb.

S akcí setkání zahájení sezóny souvisí tři faktury v celkové výši 57.911,- Kč. První faktura byla od firmy
EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o. za reflexní pásky, lahve v celkové výši 29.645,- Kč. Faktura byla
zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5139. Druhá faktura byla od Stadtgemeinde Laa an der
Thaya za poskytnuté služby v celkové výši 26.466,- Kč. Třetí faktura byla od PhDr. Jitky Sýkorové za
tlumočení při otevření cyklostezky ve výši 1.800,- Kč. Obě faktury byly zaúčtovány pod paragrafem 2219 a
položkou 5169. Všechny faktury byly řádně odsouhlaseny tajemníkem svazku.

Z položky byly uhrazeny dohody o provedení práce, včetně srážkové daně, a to v rámci projektu
přeshraniční spolupráce obcí na trase cyklostezky Brno - Vídeň z Fondu malých projektů v celkové výši
50.000,- Kč. Položky byly odsouhlaseny místopředsedou svazku a zaúčtovány na paragraf 2219 a položku
5021 - ostatní osobní výdaje.

S akcí setkání ukončení sezóny souvisí čtyři faktury. První faktura v celkové výši 13.000,- Kč byla od
Lukáše Müllnera za vystoupení na kolech, workshop. Faktura byla zaúčtována na paragraf 2219 a položku
5169. Druhá faktura byla od Jana Flajšingera za občerstvení. Faktura byla ve výši 1.140,- Kč zaúčtovaná
na paragraf 2219 a položku 5175. Třetí faktura byla od města Židlochovice za služby související s
ukončením sezóny ve výši 7.894,- Kč. Faktura byla zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5169.
Čtvrtá faktura byla od firmy EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o. za 350 kusů reflexních vest v celkové výši
32.966,- Kč. Faktura byla zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5139. Všechny čtyři faktury byly
řádně odsouhlaseny tajemníkem svazku v celkové výši 55.000,- Kč.

S danou položkou souvisí služby v celkové výši 223.586,80 Kč. Jedná se o faktury od firmy Partnerství,
o.p.s. za správu emailového serveru za rok 2018 ve výši 1.258,40 Kč a za rok 2019 ve výši 1.258,40 Kč,
fakturu od Romany Cahové za překlad e-mailu ve výši 150,- Kč, faktury od PhDr. Jitky Sýkorové za
tlumočení a překlad zpráv ve výši 2.275,- Kč, fakturu za překlady ve výši 3.000,- Kč, fakturu za překlad
kalendáře akcí ve výši 1.000,- Kč, fakturu za překlad zvacího dopisu ve výši 250,- Kč, fakturu za tlumočení
na konferenci v Hevlíně ve výši 4.000,- Kč, faktury od firmy Centrum digitálního tisku s.r.o. za grafické
práce na letácích ve výši 12.778,- Kč a fakturu za kalendář akcí ve výši 78.166,- Kč, faktury firmy VLTAVA
LABE MEDIA a.s. za inzerci ve výši 21.780,- Kč a 18.150,- Kč, faktury od Dopravního podniku města Brna,
a. s. za přepravu osob Vojtova - Mistelbach a zpět ve výši 13.490,- Kč a za přepravu osob Brno, Vojtova -
Vídeň ve výši 12.750,- Kč, faktura od firmy Pálava a Lednicko - valtický areál, z.s. za zajištění cyklobusu ve
výši 6.500,- Kč, faktury firmy ADOSA a.s. za dopravu ve výši 43.000,- Kč, faktura od města Židlochovice za
zpracování mezd ve výši 3.781,- Kč. Faktury byly zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 5169. Faktury
byly odsouhlaseny místopředsedou svazku a tajemníkem svazku.

Aktualizace webových stránek byla za období 1-12/2018 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. 
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Ostatní výdaje související s položkou propagace pro jektu:

Rekapitulace výdaj ů na propagaci projektu:
Setkání zahájení sezóny - otvírání sezóny 57 911,00 Kč
Setkání ukončení sezóny - uzavírání sezóny 55 000,00 Kč
Aktualizace www stránek 4 235,00 Kč
PR manager - služby 223 586,80 Kč
PR manager - dohody o provedení práce 50 000,00 Kč
Aktualizace IS vč. pořízení mapových podkladů, GPS, mapa závad 7 000,00 Kč
Ostatní výdaje související s položkou propagace projektu 38 200,00 Kč
Celkové výdaje na propagaci projektu 435 932,80 Kč

Výdaje na propagaci projektu  byly uskutečněny v celkové výši 435.932,80 Kč. 

Položka č. 6 - Poplatky bance:

Položka č. 7 - Úpravy trasy:

Výroba zna čení Rakousko:

Opravy (mostky, komunikace):

Služby (mostky, komunikace):

Opravy odpo čívek:

Z položky byly uhrazeny dvě faktury v celkové výši 38.200,- Kč. První faktura od firmy L&V JUGA s.r.o. za
občerstvení pro účastníky konference ve výši 12.900,- Kč. Položka byla odsouhlasena tajemníkem svazku
a zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5175 - pohoštění. Druhá faktura byla za pronájem prostor a
promítací techniky fakturované obcí Hevlín ve výši 25.300,- Kč. Faktura byla odsouhlasena tajemníkem
svazku a zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5164 - nájemné.

V roce 2018 svazek zaplatil na bankovních poplatcích částku ve výši 3.322,- Kč. Poplatky byly zaúčtovány
pod paragrafem 6310 - obecné příjmy a výdaje finančních operací a položkou 5163 - služby peněžních
ústavů.

Z položky byly uhrazeny čtyři faktury v celkové výši 81.738,25 Kč. První faktura byla od obce Nový Přerov
za údržbu cyklostezky ve výši 13.919,- Kč, druhá faktura byla od Františka Švaříčka za opravy značek na
cyklotrase ve výši 5.716,- Kč, třetí faktura byla od Jana Kolomazníka za opravu povrchu cyklostezky v
Blučině ve výši 63.222,50 Kč a čtvrtá faktura byla také od Jana Kolomazníka za opravu povrchu pružnou
zálivkou prasklin v Blučině ve výši 60.984,- Kč. Obec Blučina uhradila svazku 50% nákladů na opravy Jana
Kolomazníka, a to na základě dvou vystavených faktur ve výši 30.492,- Kč a 31.611,25 Kč. Všechny přijaté
i vystavené faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 5171 -
opravy a udržování. 

Z položky byla uhrazena jedna faktura firmě MANDLOŇ s.r.o. za údržbu cyklostezky ve výši 91.597,- Kč. 
Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5169. 

Z položky byla uhrazena jedna faktura firmě ARAPLAST spol. s r. o. za opravu infotabule ve výši 744,- Kč. 
Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5171. 

Z položky byla uhrazena jedna faktura Ing. Janu Gemelovi za dokumentaci směrového vedení ve výši
121.500,- Kč. Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována na paragraf 2219 a položku
5169. 
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Údržba, opravy monitorovací systém:

Příspěvky obcím:

Rekapitulace výdaj ů na úpravy trasy:
Výroba značení Rakousko 121 500,00 Kč
Opravy (mostky, komunikace) 81 738,25 Kč
Služby (mostky, komunikace) 91 597,00 Kč
Opravy odpočívek 744,00 Kč
Údržba, opravy monitorovací systém 26 015,00 Kč
Příspěvky obcím 134 722,00 Kč
Celkové výdaje na úpravy trasy 456 316,25 Kč

Výdaje na úpravy trasy  byly uskutečněny v celkové výši 456.316,25 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 byla uhrazena jedna faktura firmě Partnerství, o.p.s. za správu a údržbu 3 kusů sčítačů ve výši
26.015,- Kč. Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována pod paragrafem 2219 a
položkou 5169.

Z položky byla uhrazena jedna faktura paní Dagmar Sedláčkové za předání agendy při ukončení činnosti
výkonu tajemníka ve výši 1.706,- Kč. Faktura byla odsouhlasena předsedkyní svazku a zaúčtována pod
paragrafem 2219 a položkou 5169.

Z položky byla uhrazena jedna faktura od Ing. Adolfa Jebavého za dokumentaci pro vydání územního
rozhodnutí pro III. etapu dostavby bezpečných úseků ve výši 658.549,- Kč. Faktura byla odsouhlasena
tajemníkem svazku a zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 6121 - budovy, haly a stavby.

Z položky byly vyplaceny dva příspěvky obcím v celkové výši 134.722,- Kč. První příspěvek byl obci
Jevišovka na opravu poškozeného úseku komunikace cyklotrasy ve výši 118.922,- Kč a druhý příspěvek
byl vyplacen obci Blučina na výrobu a montáž odpočívky cyklostezky ve výši 15.800,- Kč. Oba příspěvky
byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 5321 - neinvestiční
transfery obcím.

Z položky nájemné byly uhrazeny dva výdaje v celkové výši 5.475,25 Kč. První výdaj byl za pronájem
schránky v Komerční bance za rok 2018 v celkové výši 3.702,60 Kč a dále faktura firmě GORDIC spol. s
r.o. za pronájem mzdového programu ve výši 1.772,65 Kč. Oba výdaje byly odsouhlaseny tajemníkem
svazku a zaúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 5164 - nájemné. 

Položka č. 15 - Pojišt ění staveb dle požadavku ROP JV:

Položka obsahuje sjednané pojištění vybudovaných staveb na jednotlivých úsecích s pojišťovnou
Kooperativa a.s. dle smlouvy č. 7720927744 ze dne 23.9.2015, dále dle dodatku č. 1 ze dne 1.9.2016,
dodatku č. 2 ze dne 9.9.2016, dodatku č. 3 ze dne 29.9.2017 a dodatku č. 4 ze dne 1.10.2018. Pojistné
zahrnuje živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění pro případ vandalismu, pojištění
odpovědnosti za újmu. Pojistné za rok 2018 bylo v celkové výši 76.806,- Kč a bylo zaúčtováno na paragraf
2219 a položkou 5163 - služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění.
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Rekapitulace všech výdaj ů v Kč:
Položka č. 1 - Služby (tajemník) 442 134,00
Položka č. 2 - Služby (účetní + audity) 96 800,00
Položka č. 3 - Odměna zprac. DPPO 2017 7 000,00
Položka č. 4 - Propagace projektu 435 932,80
Položka č. 6 - Poplatky bance 3 322,00
Položka č. 7 - Úpravy trasy 456 316,25
Položka č. 8 - Nájemné, školení, občerstvení 5 475,25
Položka č. 9 - Drobné výdaje (CD + kancelářské potřeby, aj.) 1 706,00
Položka č. 12 - Dostavba bezpečných úseků III. Etapa 658 549,00
Položka č. 15 - Pojištění staveb dle požadavku ROP JV 76 806,00

Celkové výdaje roku 2018 2 184 041,30 Kč     

Výdaje k dotaci z Jihomoravského kraje:

František Švaříček za opravy značek na cyklotrase 5.716,- Kč 5 716,00 Kč             
MANDLOŇ s.r.o. za údržbu cyklostezky 91 597,00 Kč           

97 313,00 Kč          

Výdaje k dotaci ze Statutárního m ěsta Brna:
Faktury firmy ADOSA a.s. za dopravu 43 000,00 Kč           
Faktura od Dopravního podniku města Brna, a. s. za přepravu osob 12 750,00 Kč           

55 750,00 Kč          

Celkem výdaje k dotaci z Jihomoravského kraje

Dne 10.7.2018 byla uzavřena smlouva č. 5418093546 o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města
Brna. Předmětem smlouvy bylo poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu Cyklobus
Rakousko. 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
20.7.2018. Dotace byla částečně vyčerpána ve výši 55.750,- Kč a řádně vyúčtována. Částka ve výši
44.250,- Kč byla vrácena na bankovní účet Statutárního města Brna dne 8.11.2018. 

Dotace ze Statutárního m ěsta Brna:

Celkem výdaje k dotaci ze Statutárního m ěsta Brna

Svazek v roce 2018 přijal celkem tři dotace.

Dne 30.5.2018 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci
dotačního programu: Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských
tratí v Jihomoravském kraj v roce 2018. Dotace byla přiznána ve výši 67.620,- Kč, přičemž souhrn
předpokládaných uznatelných výdajů na realizaci projektu činil 96.600,- Kč. Neinvestiční dotaci svazek
přijal na bankovní účet dne 22.6.2018 na základě smlouvy číslo 050309/18/ORR. Dotace byla v plné výši
vyčerpána a řádně vyúčtována. 

Dotace z Jihomoravského kraje:

Celkové příjmy svazku ve výši 1.791.942,90 Kč jsou shodné s údaji ve výkaze pro hodnocení plnění
rozpočtu a celkové výdaje ve výši 2.184.041,30 Kč jsou taktéž shodné s údaji ve výkaze pro hodnocení
plnění rozpočtu. Rozdíl příjmů a výdajů je mínus 392.098,40 Kč. Tento rozdíl je taktéž shodný s údajem
celkové financování ve výkaze pro hodnocení rozpočtu. Rozdíl příjmů a výdajů roku 2018 v celkové výši
392.098,40 Kč a zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2017 ve výši 6.958.050,07 Kč je skutečný zůstatek
běžného účtu k 31.12.2018, který činí 6.565.951,67 Kč. Tento zůstatek je doložen dokladovou inventurou a
bude využit ke krytí výdajů v následujícím účetním období.
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Výdaje k dotaci z Fondu malých projekt ů:

Faktura od Romany Cahové za překlad e-mailu 150,00 Kč                

Faktura od PhDr. Jitky Sýkorové za tlumočení a překlad zpráv 2 275,00 Kč             

Faktura od firmy Centrum digitálního tisku s.r.o. za grafické práce na letácích 12 778,00 Kč           

Faktura od PhDr. Jitky Sýkorové za překlady 3 000,00 Kč             

Dvě faktury firmy VLTAVA LABE MEDIA a.s. za inzerci 39 930,00 Kč           

Faktura od firmy Centrum digitálního tisku s.r.o. za kalendář akcí 78 166,00 Kč           

Faktura od PhDr. Jitky Sýkorové za překlad kalendáře akcí 1 000,00 Kč             

Faktura od PhDr. Jitky Sýkorové za tlumočení při otevření cyklostezky 1 800,00 Kč             

Faktura od Dopravního podniku města Brna, a. s. za přepravu osob 13 490,00 Kč           

Faktura od firmy Pálava a Lednicko - valtický areál, z.s. za zajištění cyklobusu 6 500,00 Kč             

Faktura od firmy L&V JUGA s.r.o. za občerstvení pro účastníky konference 12 900,00 Kč           

Faktura od PhDr. Jitky Sýkorové za tlumočení na konferenci v Hevlíně 4 000,00 Kč             

Faktura od obce Hevlín za pronájem prostor a promítací techniky 25 300,00 Kč           

Faktura od Ing. Jana Gemeleho za dokumentaci směrového vedení 121 500,00 Kč         

322 789,00 Kč        

Přísnotice - úsek 1 2.10.2018 4 123 977,45

Židlochovice - úsek 2 5.10.2018 590 388,86

Rebešovice - úsek 2 23.11.2018 4 902 983,07

Celkem výdaje k dotaci z Fondu malých projekt ů

Součástí paušálních nákladů projektu byly personální výdaje a kancelářské a administrativní výdaje.
Svazek na personální výdaje vynaložil částku ve výši 50.000,- Kč.

V roce 2018 svazek předal na základě darovacích smluv majetek v celkové výši 21.709.940,04 Kč. Jedná
se o majetek předaný členským obcím, který vznikl při realizaci I. etapy dostavby bezpečných úseků na
cyklotrase Brno - Vídeň na území ČR. Vyřazen byl majetek z účtu 028 - drobný dlouhodobý hmotný
majetek ve výši 16.800,- Kč, z účtu 021 - stavby ve výši 21.024.703,80 Kč a z účtu 022 - samostatné
hmotné movité věci, soubory hmotných movitých věcí ve výši 668.436,24 Kč. Majetek byl předán obcím,
včetně příslušné části dotace:

Dotace z Fondu malých projekt ů:
Dne 15.3.2018 byla uzavřena smlouva o financování malého projektu v rámci projektu Fond malých
projektů Program Interreg V-A Rakousko - Česká republika. Předmětem projektu byla Přeshraniční
spolupráce obcí na trase cyklostezky Brno - Vídeň, číslo projektu KPF-02-028. Dotace byla poskytnuta
jako neinvestiční, z čehož 85% bylo hrazeno z fondu a 15% z vlastních zdrojů. Maximální možná částka k
čerpání byla 15.891,- EUR z fondu a 2.805,- EUR z vlastních zdrojů. Dotace byla řádně a včas plněna,
vyúčtována byla dne 7.11.2018. Příjem dotace je očekáván v roce 2019 v předpokládané výši 323.529,72
Kč. 

V roce 2018 svazek nepořídil žádný majetek, pouze bylo účtováno na účtu 042 - nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek ve výši 658.549,- Kč, jedná se o fakturu 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 17.1.2019 nedošlo. Po celý rok 2018 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.
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Opatovice - úsek 1 29.11.2018 2 063 646,80

Blučina - úsek 1 30.11.2018 1 934 273,05

Pasohlávky - úsek 1 18.12.2018 2 002 920,62

Pasohlávky - úsek 2 18.12.2018 1 443 630,66
Pasohlávky - úsek 4 18.12.2018 4 648 119,53

21 709 940,04

518 - Ostatní služby - Obec Hevlín - pronájem                                            25 300,00 Kč 

511 - Opravy a udržování - obec Nový Přerov - údržba 
cyklostezky

                                           13 919,00 Kč 

511 - Opravy a udržování - František Švaříček - opravy značek 
na cyklotrase

                                             5 716,00 Kč 

Celkem p ředán majetek

511 - Opravy a udržování - Araplast - oprava infotabule                                                 744,00 Kč 

Rozpis náklad ů za rok 2018:

501 - Materiál - EMIT sociální podnik - reflexní pásky, lahve

Po celý rok 2018 probíhala kontrola účetnictví a rozpočtu dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
Průběžnou kontrolu prováděla měsíčně tajemnice svazku Bc. Jitka Hanková za období 1-11/2018 a
následně nová tajemnice svazku Jitka Jirků za období 12/2018. Následnou kontrolu prováděl za jednotlivá
čtvrtletí místopředseda svazku Mgr. Tomáš Šenkyřík za období 1-11/2018 a Ing. Bronislav Svoboda, nový
místopředseda svazku, za období 12/2018. Výsledek kontroly byl vždy bez chyb a nedostatků.
Vyhodnocení finanční kontroly za celý rok 2018 provedl Ing. Bronislav Svoboda. Revizní komise provedla
kontrolu účetnictví a rozpočtu v roce 2018 dvakrát, a to 17.1.2018 a 18.12.2018. Taktéž neshledala
nedostatky. Přezkum hospodaření svazku proběhl dne 5.2.2019 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.

501 - Materiál - Centrum digitálního tisku s.r.o. - kalendář akcí

518 - Ostatní služby - VLTAVA-LABE - inzerce v denících                                            39 930,00 Kč 

                                           29 645,00 Kč 

501 - Materiál - EMIT sociální podnik - reflexní vesty s logem                                            32 966,00 Kč 

513 - Náklady na reprezentaci - Jan Flajšinger - občerstvení                                              1 140,00 Kč 

513 - Náklady na reprezentaci - LV JUGA - občerstvení

511 - Opravy a udržování - Jan Kolomazník - oprava povrchu v 
Blučině

                                           62 103,25 Kč 

Rozpis výsledku hospoda ření za rok 2018:

                                           12 900,00 Kč 

                                           78 166,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Mandloň - údržba cyklostezky                                            91 597,00 Kč 
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518 - Ostatní služby - Centrum digitálního tisku - grafické práce                                            12 778,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Město Židlochovice - zpracování mezd                                              3 781,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Pálava a Lednicko valtický areál - zajištění 
cyklobusu

                                             6 500,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Jitka Jirků - výkon tajemníka                                            33 432,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Město Židlochovice - služby s ukončením 
sezóny

518 - Ostatní služby - PhDr. Jitka Sýkorová - překlad kalendáře 
akcí

                                             1 000,00 Kč 

518 - Ostatní služby - PhDr. Jitka Sýkorová - tlumočení při 
otevírání cyklostezky

                                             1 800,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Partnerství, o.p.s. - správa emailového 
serveru

                                             1 258,40 Kč 

518 - Ostatní služby - Město Židlochovice - zpracování účetnictví 

518 - Ostatní služby - Bankovní poplatky                                              3 322,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Jan Kalina - instalace aplikace Mapa 
závad

                                             7 000,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Romana Cahová - překlad e-mailu                                                 150,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Adosa - doprava

                                             1 706,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Partnerství, o.p.s. - správa webu

518 - Ostatní služby - Jitka Hanková - výkon tajemníka                                          362 940,00 Kč 

                                           96 800,00 Kč 

                                             4 235,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Pronájem schránky v Komerční bance

                                           25 570,00 Kč 518 - Ostatní služby - Stadtgemeinde Laa - otevírání cyklostezky

518 - Ostatní služby - Jan Gemela - dokumentace směrového 
značení

                                         121 500,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Dagmar Sedláčková - předání agendy

518 - Ostatní služby - PhDr. Jitka Sýkorová - překlad zvacího 
dopisu

                                                250,00 Kč 

                                             3 702,60 Kč 

518 - Ostatní služby - Město Židlochovice - zpracování daně z 
příjmů právnických osob

                                             7 000,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Lukáš Mullner - vystoupení na kolech

                                           55 750,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Dopravní podnik města Brna - přeprava 
osob

                                           13 490,00 Kč 

                                           13 000,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Partnerství, o.p.s. - správa a údržba 
sčítačů

                                           60 046,25 Kč 

                                             7 894,00 Kč 
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Rozdíl mezi výnosy a náklady za rok 2018

563 - Kurzové ztráty - z fakturace Stadtgemeinde Laa                                                 896,00 Kč 

572 - náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - 
příspěvek obci Jevišovka na opravu úseku cyklostezky

                                         118 922,00 Kč 

672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - odpisy dotací                                       1 673 945,96 Kč 

Náklady celkem                               3 533 675,90 Kč 

602 - výnosy z prodeje služeb - příjem z jízdného

521 - Mzdové náklady - dohody o provedení práce                                            50 000,00 Kč 

518 - Ostatní služby - PhDr. Jitka Sýkorová - tlumočení a překlad 
zpráv

                                             9 275,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Gordic - pronájem mzdového programu                                              1 772,65 Kč 

549 - Ostatní náklady z činnosti - Kooperativa, a.s. - pojištění 
staveb 

                                           74 904,75 Kč 

255 742,68 Kč                                        

Výnosy celkem

Rozpis výnos ů za rok 2018:

                                           10 050,00 Kč 

672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - dotace z Fondu 
malých projektů

                                         323 529,72 Kč 

672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - dotace z 
Jihomoravského kraje

                                           67 620,00 Kč 

                                           55 750,00 Kč 

Účetní výsledek hospodaření za rok 2018 je ZISKOVÝ ve výši 255.742,68 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 - členské příspěvky 
obcí 

                                      1 657 928,00 Kč 

                                                594,90 Kč 

                                     3 789 418,58 Kč 

672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - dotace ze 
Statutárního města Brna

662 - Úroky - přijaté úroky z finančních prostředků běžného a 
dotačního účtu

572 - náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - 
příspěvek obci Blučina na odpočívku

                                           15 800,00 Kč 

                                      2 023 074,00 Kč 551 - Odpisy majetku - investičního majetku
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Zpracovala - Ing. Schönwälderová Michaela 
Účetní DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň
15.3.2019 v Židlochovicích

Z daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2017 vyplynul základ daně ve výši 0,- Kč za

rok 2018 taktéž. 

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob bylo za rok 2018 zpracováno dne 15.2.2019. Daňová
přiznání k dani srážkové i zálohové byla podána ve stejném termínu.
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