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DSO Cyklistická stezka Brno - Víde ň

Masarykova 100
IČO: 75045974

Příjmy svazku

Obec počet obyv. Zaplatit Zaplaceno Dne
Blu čina 2 244 8 976,00 Kč              8 976,00 11.3.2016
Brno 377 440 1 509 760,00 Kč       1 509 760,00 24.2.2016
Brod nad Dyjí 502 2 008,00 Kč              2 008,00 22.3.2016
Hevlín 1 429 5 716,00 Kč              5 716,00 25.1.2016
Hrabětice 871 3 484,00 Kč              3 484,00 22.1.2016
Hruš.nad Jev. 3 286 13 144,00 Kč            13 144,00 5.4.2016
Ivaň 719 2 876,00 Kč              2 876,00 18.3.2016
Jevišovka 627 2 508,00 Kč              2 508,00 17.3.2016
Modřice 4 996 19 984,00 Kč            19 984,00 6.4.2016
Nosislav 1 331 5 324,00 Kč              5 324,00 22.3.2016
Novosedly 1 146 4 584,00 Kč              4 584,00 1.4.2016
Nový P řerov 324 1 296,00 Kč              1 296,00 4.3.2016
Opatovice 1 081 4 324,00 Kč              4 324,00 29.3.2016
Pasohlávky 733 2 932,00 Kč              2 932,00 31.3.2016
Přibice 1 049 4 196,00 Kč              4 196,00 16.3.2016
Přísnotice 857 3 428,00 Kč              3 428,00 23.3.2016
Rajhrad 3 520 14 080,00 Kč            14 080,00 18.3.2016
Rajhradice 1 355 5 420,00 Kč              5 420,00 30.3.2016
Rebešovice 941 3 764,00 Kč              3 764,00 10.3.2016
Vojkovice 1 144 4 576,00 Kč              4 576,00 21.3.2016
Vranovice 2 206 8 824,00 Kč              8 824,00 31.3.2016
Žabčice 1 634 6 536,00 Kč              6 536,00 2.2.2016
Židlochovice 3 735 14 940,00 Kč            14 940,00 1.3.2016

413 170 1 652 680,00 1 652 680,00

Položka č. 1 - Členské p říspěvky:

Položka č. 2 - Příjmy z úrok ů:

Závěrečný ú čet za rok 2016

Dne 4.4.2016 svazek přijal na bankovní účet pojistné plnění od pojišťovny Kooperativa pojišťovna a.s.
za poškozený sčítač na úseku Opatovice. Pojistné bylo ve výši 49.030,- Kč a bylo zaúčtováno na
paragraf 2219 a položku 2322 - přijaté pojistné náhrady.

Položka č. 4 - Pojiš ťovna - pojistné události - pln ění:

Na zasedání Valné hromady konané dne 22.9.2015 byl schválen členský příspěvek ve výši 4,- Kč na
obyvatele. Počet obyvatel jednotlivé obce vůči členskému příspěvku byl stanoven k 1.1.2015. Všechny
členské obce uhradily členský příspěvek pro rok 2016 ve stanovené výši:

Členské příspěvky, v celkové výši 1.652.680,- 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 31.12.2016 byly ve výši 699,92 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 2016  byl ve výši 1.842.409,92 Kč.

Rekapitulace p říjmů:
Členské příspěvky
Příjmy z úroků

Dotace z Jihomoravského kraje

Příjmy celkem

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. 4 - Propagace projektu:

Setkání zahájení sezóny:

Dne 9.8.2016 svazek obdržel na bankovní účet neinvestiční dotaci z Jihomoravského kraje dle
smlouvy č. 038856/16/ORR na projekt "Osazení, obnova a optimalizace značení a aktualizace
informačního systému dálkového koridoru Cyklistická stezka Brno - Vídeň v ČR", a to v celkové výši
140.000,- Kč. Dotace byla plně vyčerpána, řádně vyúčtována a přijata na položku 4122 - neinvestiční
přijaté transfery od krajů.

Položka č. 3 - Odměna zprac. DPPO 2015:

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 12/2014-11/2016 byly v celkové výši 568.175,- Kč. Výdaje byly
prováděny na základě přijatých faktur, které vždy byly odsouhlaseny místopředsedou svazku a
následně proplaceny. Jedná se o sedm faktur od Ing. Libora Šrámka v celkové výši 376.195,- Kč a
následně o pět faktur od Dagmar Sedláčkové v celkové výši 191.980,- Kč. Úhrada faktur byla
zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5169 - nákup ostatních služeb.

Dne 4.5.2016 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.

140 000,00 Kč

Výdaje svazku byly uskutečňovány dle schváleného rozpočtu VH ze dne 21.4.2016 a dle schválených
rozpočtových opatření VH - č.1 ze dne 11.8.2016, č.2 ze dne 15.9.2016 a č.3 ze dne 14.12.2016. 

Pojišťovna - pojistné události

Položka č. 8 - Dotace z JMK 2016:

1 842 409,92 Kč

1 652 680,00 Kč

49 030,00 Kč

S akcí setkání zahájení sezóny souvisí dvě faktury. První faktura byla za služby související s
otevíráním cyklostezky, které se konalo dne 7.5.2016, od obce Hevlín ve výši 15.000,- Kč, zaúčtováno
pod paragrafem 2219 a položkou 5169. Druhá faktura byla za pronájem dopravního značení při
otevírání cyklotrasy, také od obce Hevlín, ve výši 8.803,- Kč. Faktura byla zaúčtována pod paragrafem
2219 a položkou 5164 - nájemné. Obě faktury byly řádně odsouhlaseny tajemníkem svazku v celkové
výši 23.803,- Kč.

699,92 Kč
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Setkání ukon čení sezóny:

Aktualizace www stránek:

PR manager (publicita + monit. systém - údržba + re porty + tisk zprávy + www aj):

Kalendá ř akcí 2016:

Aktualizace IS v č. pořízení mapových podklad ů + GPS:

Inzerce v médiích:

Rekapitulace výdaj ů na propagaci projektu:
Setkání zahájení sezóny - zajištění služeb při otvírání sezóny 15 000,00 Kč
Setkání zahájení sezóny - pronájem dopravního značení 8 803,00 Kč
Setkání ukončení sezóny - zajištění služeb při ukončení sezóny 15 000,00 Kč
Setkání ukončení sezóny - přeprava cyklistů 2 672,80 Kč
Setkání ukončení sezóny - koláče a perníky s logem 1 484,00 Kč
Setkání ukončení sezóny - trička s potiskem a šátky 34 242,00 Kč
Aktualizace www stránek 4 235,00 Kč
Služby PR manažera 128 142,00 Kč
Kalendář akcí 2016 29 858,00 Kč
Aktualizace IS vč. Pořízení mapových podkladů + GPS 48 264,00 Kč
Inzerce v médiích 28 848,00 Kč
Celkové výdaje na propagaci projektu 316 548,80 Kč

Z položky byla uhrazena jedna faktura ve výši 29.858,- Kč za výrobu Kalendáře akcí 2016 v počtu
10 000 kusů od firmy HOJA partner - Dagmar Sedláčková. Faktura byla odsouhlasena
místopředsedou svazku a zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5139 - materiál.

Z položky byla uhrazena jedna faktura ve výši 48.264,- Kč za 30 ks informačních tabulí s mapou
stezky od Vlastimila Helmy. Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována na paragraf
2219 a položku 5169.

Z položky byly uhrazeny tři faktury firmě VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. v celkové výši 28.848,- Kč za
inzerci na webu brněnský, břeclavský a znojemský deník, inzerci v týdeníku Nový život a inzerci ve
Znojemském a Brněnském deníku. Faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zaúčtovány pod
paragrafem 2219 a položkou 5169. 

Aktualizace webových stránek byla za období 1-12/2016 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. 

Za služby PR manažera svazek uhradil celkem 122.334,- Kč, a to na základě sedmi faktur přijatých od
firmy HOJA partner - Dagmar Sedláčková. Faktury byly odsouhlaseny místopředsedou svazku a
následně uhrazeny pod paragrafem 2219 a položkou 5169. Dále byla z položky uhrazena jedna
faktura za materiály pro novou tajemnici svazku. Faktura byla v celkové výši 5.808,- Kč od Ing. Libora
Šrámka, zaúčtováno pod paragrafem 2219 a položkou 5169. Celkem bylo z položky PR manager
uhrazeno 128.142,- Kč.

S akcí setkání ukončení sezóny souvisí čtyři faktury. První faktura byla proplacena městu Židlochovice
za realizaci kulturního programu a organizační zajištění ukončení sezóny v celkové výši 15.000,- Kč.
Faktura byla zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5169. Druhá faktura byla od Dopravního podniku
města Brna, a.s. za přepravu cyklistů při ukončení sezóny. Faktura byla ve výši 2.672,80 Kč a byla
zaúčtovaná na paragraf 2219 a položku 5169. Třetí faktura byla za hanácké koláče a perníky s logem,
které fakturovala Dagmar Sedláčková ve výši 1.484,- Kč, zaúčtováno pod paragrafem 2219 a
položkou 5175 - pohoštění. Čtvrtá faktura byla za 100 ks triček s potiskem a 200 kusů šátků od Pavla
Bačíka v celkové výši 34.242,- Kč, zaúčtováno na paragraf 2219 a položku 5139. Všechny čtyři faktury
byly řádně odsouhlaseny tajemníkem svazku a místopředsedou svazku v celkové výši 53.398,80 Kč.
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Výdaje na propagaci projektu  byly uskutečněny v celkové výši 316.548,80 Kč. 

Položka č. 6 - Poplatky bance:

Položka č. 7 - Úpravy trasy:

Aktualizace DZ BÚ - dokumentace + poradenství (Opti malizace zna čení):

Aktualizace DZ BÚ - realizace (Optimalizace zna čení):

Opravy (mostky, komunikace):

Opravy odpo čívek:

Údržba, opravy monitorovací systém:

Rekapitulace výdaj ů na úpravy trasy:
Aktualizace DZ BÚ - dokumentace + poradenství (Optimalizace značení) 70 696,00 Kč
Aktualizace DZ BÚ - realizace (Optimalizace značení) 184 797,00 Kč
Opravy (mostky, komunikace) 176 192,00 Kč
Opravy odpočívek 267 737,20 Kč

V roce 2016 svazek zaplatil na bankovních poplatcích částku ve výši 3.089,- Kč. Poplatky byly
zaúčtovány pod paragrafem 6310 - obecné příjmy a výdaje finančních operací a položkou 5163 -
služby peněžních ústavů.

Z položky byla uhrazena jedna faktura ve výši 184.797,- Kč od firmy ARAPLAST spol. s r.o. za
dodávku a montáž optimalizace značení. Z této faktury bylo 140.000,- Kč hrazeno z dotace
Jihomoravského kraje. Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována pod paragrafem
2219 a položkou 5169.

Z položky byla uhrazena jedna faktura v celkové výši 236.192,- Kč od firmy SWIETELSKY stavební
s.r.o. za opravy trhlin na cyklotrase. Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována pod
paragrafem 2219 a položkou 5171. Opravy se týkaly úseků v Židlochovicích a Blučině. Město
Židlochovice v roce 2016 uhradilo svazku částku ve výši 60.000,- Kč za opravu trhlin. Obec Blučina
uhradí v roce 2017 svazku částku ve výši 135.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že příjem byl zaúčtován
kompenzačně s nákladovou položkou 5171, je celkové čerpání dané položky ve výši 176.192,- Kč.

Z položky byly uhrazeny dvě faktury v celkové výši 75.746,- Kč. První faktura byla ve výši 52.030,- Kč
od firmy Partnerství, o.p.s. za opravu poškozeného sčítače na úseku Opatovice. Faktura byla
odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5171. Druhá
faktura byla ve výši 23.716,- Kč také od firmy Partnerství, o.p.s. za výběr zhotovitele pro uzavření
smlouvy o dílo za zpracování žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje. Faktura byla odsouhlasena
tajemníkem svazku a zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5169.

Z položky byly uhrazeny tři faktury v celkové výši 267.737,20 Kč. První faktura ve výši 127.958,- Kč
byla od firmy Bellato Group s.r.o. za opravy cyklotrasy na úseku Přibice a Ivaň. Faktura byla
odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5171 - opravy a
udržování. Druhá faktura byla od firmy Mandloň s.r.o. za výsadbu, dodání a údržbu stromů ve výši
128.768,20 Kč. Třetí faktura byla ve výši 11.011,- Kč od firmy Nadace Partnerství za zaměření GPS
trasy. Obě faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zaúčtovány pod paragrafem 2219 a
položkou 5169.

Z položky byly uhrazeny tři faktury. První faktura ve výši 7.260,- Kč byla od firmy Partnerství, o.p.s. za
prezentaci zásad pro Koncepci rozvoje CS B-V na workshopu. Druhá faktura ve výši 18.876,- Kč byla
od firmy Partnerství, o.p.s. za úpravu sčítačů na úsecích Pasohlávky a Židlochovice. Třetí faktura ve
výši 44.560,- Kč byla od firmy DOMOVINA za návrh optimalizace směrového značení. Všechny tři
faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zaúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 5169.
Celkem bylo z dané položky proplaceno 70.696,- Kč.
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Údržba, opravy monitorovací systém 75 746,00 Kč
Celkové výdaje na úpravy trasy 775 168,20 Kč

Výdaje na úpravy trasy  byly uskutečněny v celkové výši 775.168,20 Kč. 

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

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

Položka č. 16 - Dostavba BÚ - II. etapa vyú čtování p říspěvku:

Z položky byly celkem uhrazeny čtyři faktury v celkové výši 5.942,- Kč. Dvě faktury byly od firmy MCS
plus spol. s r.o. za kancelářské potřeby ve výši 3.232,- Kč a za děrovač ve výši 140,- Kč. Obě faktury
byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zaúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 5139 -
materiál. Další dvě faktury byly od Dagmar Sedláčkové v celkové výši 2.570,- Kč z čehož první faktura
byla za poštovné a grafické práce v celkové výši 562,- Kč. Faktura byla odsouhlasena
místopředsedou svazku a zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkami 5161 pro poštovné ve výši
62,- Kč a 5169 pro grafické práce ve výši 500,- Kč. Druhá faktura byla za poštovné, tisk plakátů a
grafické práce ve výši 2.008,- Kč, z čehož bylo pod položkou 5161 uhrazeno poštovné ve výši 128,- Kč
a pod položkou 5169 tisk plakátů a grafické práce ve výši 1.880,- Kč, vždy zaúčtováno pod
paragrafem 2219. Faktura byla taktéž odsouhlasena místopředsedou svazku.

Z položky nájemné byl uhrazen pronájem schránky v Komerční bance za rok 2016 v celkové výši
3.703,- Kč a dále faktura od obce Vranovice za nájem nebytových prostor za období 11-12/2016 v
celkové výši 167,- Kč. Oba výdaje byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zaúčtovány pod
paragrafem 2219 a položkou 5164 - nájemné. Dále bylo z položky uhrazeno občerstvení na
Workshopu koncepce rozvoje cyklistické stezky 2016 - 2020 ve výši 2.047,- Kč. Faktura byla
odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5175 - pohoštění.
Celkem bylo z položky uhrazeno 5.917,- Kč.

Na základě rozhodnutí VH byly vyúčtovány příspěvky obcím, které se podílely na financování
Dostavby bezpečných úseků na cyklostrase Brno - Vídeň na území ČR - II. etapa. Obcím byly
vyplaceny příspěvky v celkové výši 862.375,12 Kč a byly zaúčtovány pod paragrafem 6402 - finanční
vypořádání minulých let a položkou 5367 - výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi.
Příspěvky byly vyplaceny pěti obcím a městům. Jedná se o město Modřice ve výši 22.674,02 Kč, obec
Rebešovice ve výši 185.679,09 Kč, obec Rajhradice ve výši 192.135,85 Kč, město Židlochovice ve
výši 228.276,- Kč a město Rajhrad ve výši 233.610,16 Kč.

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

Dle požadavku ROP JV bylo sjednáno pojištění vybudovaných staveb na jednotlivých úsecích s
pojišťovnou Kooperativa a.s. dle smlouvy č. 7720927744 ze dne 23.9.2015 pro období 1.10.2015-
30.9.2016, dále dle dodatku č. 1 ze dne 1.9.2016 a dodatku č. 2 ze dne 9.9.2016, pojistné období do
30.9.2017. Pojistné zahrnuje živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění pro případ
vandalismu, pojištění odpovědnosti za újmu. Pojistné za rok 2016 bylo v celkové výši 81.507,- Kč a
bylo zaúčtováno na paragraf 2219 a položkou 5163 - služby peněžních ústavů včetně komerčního
pojištění.

Položka č. 14 - Neinvesti ční náklady - Ing. Šrámek:

Z položky byly uhrazeny dvě faktury od Ing. Libora Šrámka v celkové výši 38.720,- Kč. První faktura
byla za vypracování návrhu smlouvy o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě na 12 úseků II.etapy ve
výši 18.586,- Kč. Druhá faktura byla za vypracování návrhu smlouvy o výpůjčce a budoucí darovací
smlouvě na 13 úseků I. etapy ve výši 20.134,- Kč. Obě faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku
a zaúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 5169.
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Rekapitulace všech výdaj ů v Kč:
Položka č. 1 - Služby (tajemník): 568 175,00
Položka č. 2 - Služby (účetní + audity): 96 800,00
Položka č. 3 - Odměna zprac. DPPO 2015: 7 000,00
Položka č. 4 - Propagace projektu: 316 548,80
Položka č. 6 - Poplatky bance: 3 089,00
Položka č. 7 - Úpravy trasy: 775 168,20
Položka č. 8 - Nájemné, školení, občerstvení: 5 917,00
Položka č. 9 - Drobné výdaje (CD + kancelářské potřeby, aj.): 5 942,00
Položka č. 14 - Neinvestiční náklady - Ing. Šrámek: 38 720,00
Položka č. 15 - Pojištění staveb dle požadavku ROP JV: 81 507,00
Položka č. 16 - Dostavba BÚ - II. etapa vyúčtování příspěvku: 862 375,12
Položka č. 18 - Vratka části dotace JMK 024485/2014: 110 612,38
Položka č. 19 - Vratka části dotace JMK 028251/2014: 229 807,66
Položka č. 20 - Koncepce rozvoje - zpracování: 30 000,00
Položka č. 21 - Koncepce rozvoje - roční plán 2016: 10 000,00
Celkové výdaje roku 2015

Celkové příjmy svazku ve výši 1.842.409,92 Kč jsou shodné s údaji ve výkaze pro hodnocení plnění
rozpočtu a celkové výdaje ve výši 3.141.662,16 Kč jsou taktéž shodné s údaji ve výkaze pro
hodnocení plnění rozpočtu. Rozdíl příjmů a výdajů je mínus 1.299.252,24 Kč. Tento rozdíl je taktéž
shodný s údajem celkové financování ve výkaze pro hodnocení rozpočtu. Rozdíl příjmů a výdajů roku
2016 v celkové výši 1.299.252,24 Kč a zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2015 ve výši 7.963.961,98
Kč je skutečný zůstatek běžného účtu k 31.12.2016, který činí 6.664.709,74 Kč. Tento zůstatek je
doložen dokladovou inventurou a bude využit ke krytí výdajů v následujícím účetním období.

Položka č. 19 - Vratka části dotace JMK 028251/2014:

Dne 18.12.2014 byla uzavřena smlouva č. 028251/14/ORR o dotaci s Jihomoravským krajem na
realizaci projektu "Dostavba II. etapy cyklostezky Brno - Vídeň - část A", pro úseky Přízřenice,
Modřice, Chrlice1, Chrlice 2, v celkové výši 1.994.000,- Kč. Dotace nebyla plně vyčerpána, a proto
byla dne 1.2.2016 vrácena částka ve výši 229.807,66 Kč na účet Jihomoravského kraje. Výdaj byl
zaúčtován na paragraf 6402 a položku 5366.

Položka č. 20 - Koncepce rozvoje - zpracování:

Z položky byla uhrazena jedna faktura ve výši 30.000,- Kč od firmy HOJA partner - Dagmar
Sedláčková za zpracování Koncepce rozvoje 2016 - 2020. Faktura byla odsouhlasena
místopředsedou svazku a zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5169.

Položka č. 21 - Koncepce rozvoje - ro ční plán 2016:

Z položky byla uhrazena jedna faktura ve výši 10.000,- Kč od firmy HOJA partner - Dagmar
Sedláčková za zpracování Koncepce rozvoje pro rok 2016. Faktura byla odsouhlasena
místopředsedou svazku a zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5169.

Položka č. 18 - Vratka části dotace JMK 024485/2014:
Dne 3.6.2014 byla uzavřena smlouva č. 024485/14/ORR o dotaci s Jihomoravským krajem z
Dotačního programu Jihomoravského kraje "Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v
Jihomoravském kraji v roce 2014 na projekt "Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno - Vídeň
na území ČR - II.etapa (část B) - úseky Rebešovice 3, Chrlice 3, Rebešovice 4, Rajhrad 1, Rajhradice
4, Židlochovice 1, Vranovice 2, Přibice 1)" v celkové výši 1.862.636,- Kč. Dotace nebyla plně
vyčerpána, a proto byla dne 1.2.2016 vrácena částka ve výši 110.612,38 Kč na účet Jihomoravského
kraje. Výdaj byl zaúčtován na paragraf 6402 a položku 5366 - výdaje z finančního vypořádání 

3 141 662,16 Kč                              
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Pořízení majetku v roce 2016:

                                 277 621,00 Kč 

ARAPLAST spol. s r.o. - dodávka a montáž optimalizace značení

                                   44 560,00 Kč 

501 - Materiál - HOJA partner - Dagmar Sedláčková - výroba 
Kalendáře akcí

                                   29 858,00 Kč 

501 - Materiál - Pavel Bačík - trička s potiskem                                    34 242,00 Kč 

Dotace z Jihomoravského kraje:

                                        140,00 Kč 

501 - Materiál - MCS plus spol. s r.o. - kancelářské potřeby                                      3 232,00 Kč 

Svazek v roce 2016 ú čtoval o jedné dotaci:

Rozpis náklad ů za rok 2016:

501 - Materiál - MCS plus spol. s r.o. - děrovač

Po celý rok 2016 probíhala kontrola účetnictví a rozpočtu dle zákona 320/2001 Sb., o finanční
kontrole. Průběžnou kontrolu prováděl měsíčně tajemník svazku Ing. Libor Šrámek, následně nová
tajemnice svazku Dagmar Sedláčková, následnou kontrolu prováděl za jednotlivá čtvrtletí
místopředseda svazku Mgr. Tomáš Šenkyřík. Výsledek kontroly byl vždy bez chyb a nedostatků.
Vyhodnocení finanční kontroly za celý rok 2016 provedl Mgr. Tomáš Šenkyřík. Revizní komise
provedla kontrolu účetnictví a rozpočtu v roce 2016 dvakrát, a to 30.3.2016 a 3.10.2016. Taktéž
neshledala nedostatky. Přezkum hospodaření svazku proběhl dne 7.2.2017 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.

Dne 21.7.2016 byla uzavřena smlouva o dotaci č. 038856/16/ORR s Jihomoravským krajem. Dotace

byla poskytnuta z Dotačního programu "Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v

Jihomoravském kraji v roce 2016" na projekt "Osazení, obnova a optimalizace značení a aktualizace

informačního systému dálkového koridoru Cyklistická stezka Brno - Vídeň v ČR". Dotace byla

poskytnuta ve výši 140.000,- Kč. Základ pro stanovení výše dotace, tj. souhrn předpokládaných

uznatelných výdajů na realizaci projektu činil 233.797,- Kč. Poskytovaná dotace představovala 59,88

% základu pro stanovení výše dotace. Dotace byla evidována pod účelovým znakem číslo 221.

Dotace byla v plné výši vyčerpána, základ pro stanovení výše dotace byl dodržen.

V roce 2016 svazek nepořídil žádný majetek. Od roku 2012 je majetek pravidelně měsíčně
odepisován rovnoměrným způsobem, k přehodnocení životnosti majetku při inventarizaci majetku dne
19.1.2017 nedošlo. Po celý rok 2016 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 ČÚS pro ÚSC. 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.

Rozpis výsledku hospoda ření za rok 2016:

Faktury k dotaci:

Celkem faktury k dotaci

Helma Vlastimil - informační tabule                                    48 264,00 Kč 

DOMOVINA - návrh optimalizace směrového značení

                                 184 797,00 Kč 
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518 - Ostatní služby - Dopravní podnik města Brna - přeprava 
cyklistů

                                     2 672,80 Kč 

518 - Ostatní služby - Partnerství, o.p.s. - zásady Koncepce 
rozvoje

518 - Ostatní služby - Město Židlochovice - zpracování účetnictví 

518 - Ostatní služby - Bankovní poplatky                                      3 089,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Ing. Libor Šrámek - materiály pro tajemnici                                      5 808,00 Kč 

518 - Ostatní služby - VLTAVA-LABE - inzerce na webu a v tisku

                                     7 260,00 Kč 

                                   28 848,00 Kč 

511 - Opravy - Opravy v úseku Židlochovice -                                  60 000,00 Kč 

511 - Opravy - Bellato Group - opravy na úseku Přibice-Ivaň                                  127 958,00 Kč 

511 - Opravy - SWIETELSKY - opravy na cyklotrase 
Židlochovice x Blučina

                                 236 192,00 Kč 

511 - Opravy - Partnerství, o.p.s. - oprava poškozeného sčítače                                    52 030,00 Kč 

501 - Materiál - Vlastimil Helma - informační tabule                                    48 264,00 Kč 

513 - Náklady na reprezentaci - Dagmar Sedláčková - koláče a 
perníky s logem

                                     1 484,00 Kč 

513 - Náklady na reprezentaci - město Židlochovice - 
občerstvení na workshopu

                                     2 047,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Dagmar Sedláčková - poštovné, tisk a 
grafické práce

                                     2 570,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Dagmar Sedláčková - služby PR 
manažera

                                 104 184,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Dagmar Sedláčková - výkon tajemníka                                  229 930,00 Kč 

-                                135 000,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Ing. Libor Šrámek - výkon tajemníka                                  307 563,00 Kč 

                                   96 800,00 Kč 

511 - Opravy - Opravy v úseku Blučina

518 - Ostatní služby - Pronájem schránky v Komerční bance

                                     4 235,00 Kč 

                                     3 703,00 Kč 

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

                                     7 000,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Ing. Libor Šrámek - návrhy smluv

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

518 - Ostatní služby - Obec Vranovice - nájemné

                                   38 720,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Partnerství, o.p.s. - úprava sčítačů a 
monitorovacího zařízení

                                   57 747,25 Kč 

                                        167,00 Kč 
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Rozdíl mezi výnosy a náklady za rok 2016

649 - Ostatní výnosy z činnosti - Kooperativa - pojistné plnění                                    49 030,00 Kč 

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

                                   45 694,50 Kč 

518 - Ostatní služby -Mandloň - výsadba, dodání a údržba 
stromů

                                 128 768,20 Kč 

518 - Ostatní služby - Obec Hevlín - pronájem dopravního 
značení

                                     8 803,00 Kč 

                                   11 011,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Dagmar Sedláčková - Koncepce rozvoje                                    40 000,00 Kč 

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob bude za rok 2016 zpracováno nejpozději do
31.3.2017. Daňová přiznání k dani srážkové i zálohové budou podána do stejného termínu.

-                                309 564,19 Kč 

672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - neinvestiční 
dotace z JMK

                                 140 000,00 Kč 

672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - odpisy dotací

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

571 888,14 Kč-                                 

672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - Vyúčtování 
příspěvků obcím II. etapa

Výnosy celkem

Rozpis výnos ů za rok 2016:

Náklady celkem

                              1 707 119,88 Kč 

Účetní výsledek hospodaření za rok 2016 je ZTRÁTOVÝ ve výši 571.888,14 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 

                              1 652 680,00 Kč 

                                        699,92 Kč 

                        3 811 853,75 Kč 

                              3 239 965,61 Kč 

518 - Ostatní služby - DOMOVINA - návrh optimalizace 
směrového značení

                                   44 560,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Nadace Partnerství - zaměření GPS trasy

518 - Ostatní služby - ARAPLAST - dodávka a montáž 
optimalizace značení

                                 184 797,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Partnerství, o.p.s. - výběr zhotovitele 
Optimalizace značení

                                   18 876,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Obec Hevlín - služby spojené s otevíráním 
cyklostezky

                                   15 000,00 Kč 

                              2 058 600,00 Kč 551 - Odpisy majetku - investičního majetku

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

                                   15 000,00 Kč 
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Zpracovala - Ing. Schönwälderová Michaela 

Účetní DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň

24.2.2017 v Židlochovicích

Z daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2015 vyplynul základ daně ve výši
0,- Kč. 
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