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DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň
Masarykova 100
IČO: 75045974

Závěrečný účet za rok 2013
Příjmy svazku
Na zasedání Valné hromady dne 4.12.2012 byl schválen členský příspěvek ve výši 4,- Kč na
obyvatele. Počet obyvatel jednotlivé obce vůči členskému příspěvku byl stanoven k 1.1.2012.
Všechny členské obce uhradily členský příspěvek pro rok 2013 ve stanovené výši:

Obec
Blučina
Brno
Brod nad Dyjí
Hevlín
Hrabětice
Hruš.nad Jev.
Ivaň
Jevišovka
Modřice
Nosislav
Novosedly
Nový Přerov
Opatovice
Pasohlávky
Přibice
Přísnotice
Rajhradice
Rebešovice
Vojkovice
Vranovice
Žabčice
Židlochovice

počet obyv.
2189
378965
486
1419
901
3280
702
627
4742
1285
1145
341
999
715
1068
831
1290
841
1104
2079
1627
3605
410 241

Zaplatit
8 756,00 Kč
1 515 860,00 Kč
1 944,00 Kč
5 676,00 Kč
3 604,00 Kč
13 120,00 Kč
2 808,00 Kč
2 508,00 Kč
18 968,00 Kč
5 140,00 Kč
4 580,00 Kč
1 364,00 Kč
3 996,00 Kč
2 860,00 Kč
4 272,00 Kč
3 324,00 Kč
5 160,00 Kč
3 364,00 Kč
4 416,00 Kč
8 316,00 Kč
6 508,00 Kč
14 420,00 Kč
1 640 964,00

Zaplaceno
8 756,00
1 515 860,00
1 944,00
5 676,00
3 604,00
13 120,00
2 808,00
2 508,00
18 968,00
5 140,00
4 580,00
1 364,00
3 996,00
2 860,00
4 272,00
3 324,00
5 160,00
3 364,00
4 416,00
8 316,00
6 508,00
14 420,00
1 640 964,00

Dne
2.4.2013
7.3.2013
6.3.2013
30.1.2013
31.1.2013
27.3.2013
11.3.2013
8.2.2013
4.4.2013
19.3.2013
17.4.2013
3.4.2013
11.1.2013
5.4.2013
13.3.2013
11.3.2013
26.3.2013
8.3.2013
9.4.2013
9.4.2013
16.1.2013
25.3.2013

Položka č. 1 - Členské příspěvky:
Členské příspěvky, v celkové výši 1.640.964,- Kč, byly přijaty na účet svazku dle podrobné
rozpočtové skladby, a to pod položkou 4121 - (neinvestiční přijaté transfery od obcí).
Položka č. 2 - Příjmy z úroků:
Příjmy z úroků v bance k 31.12.2013 byly ve výši 30.910,68 Kč. Přijaté úroky byly zaúčtovány pod
paragrafem 6310 - (obecné příjmy a výdaje z finančních operací) a položkou 2141 - (příjmy z úroků).

Položka č. 3 - Mimořádný finanční příspěvek obcí - investiční
Na základě schválené dotace z ROP JV Dostavba bezpečných úseků II. etapa obce, na jejímž území
bude probíhat realizace úseků, zaplatily mimořádný finanční příspěvek:
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Obec
Brno
Modřice
Rebešovice
Rajhradice
Židlochovice
Vranovice
Přibice
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Zaplatit
2 316 000,00 Kč
748 000,00 Kč
129 000,00 Kč
138 000,00 Kč
174 000,00 Kč
500 000,00 Kč
168 500,00 Kč
4 173 500,00 Kč

NEINVESTIČNÍ
137 000,00 Kč

137 000,00
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INVESTIČNÍ
2 179 000,00
748 000,00
129 000,00
138 000,00
174 000,00
500 000,00
168 500,00
4 036 500,00

Dne
28.11.2013
30.9.2013
4.10.2013
19.11.2013
5.12.2013
19.12.2013
7.10.2013

Mimořádné investiční příspěvky byly přijaty na účet svazku ve výši 4.036.500,- Kč a byly zaúčtovány
pod položkou 4221 - (investiční přijaté transfery od obcí). Všechny takto přijaté příspěvky byly
proúčtovány jako dlouhodobě přijaté zálohy, které budou obcím vyúčtovány po realizaci výstavby.

Položka č. 4 - Mimořádný finanční příspěvek obcí - neinvestiční
Město Brno poskytlo neinvestiční mimořádný příspěvek ve výši 137.000,- Kč, který byl zaúčtován pod
položkou 4121 - (neinvestiční transfery od obcí). I tento příspěvek je zaúčtován, jako dlouhodobě
přijatá záloha, která bude zúčtovaná po realizaci výstavby.
Položka č. 5 - Pojišťovna - pojistné události - plnění
V průběhu roku došlo k poškození zábradlí a betonu na bezpečnostním úseku v Přísnoticích. Bylo
uplatněno pojistné plnění od Kooperativy a.s. v celkové výši 1.836,- Kč, které bylo zaúčtováno pod
paragrafem 2219 a položkou 2322 - přijaté pojistné náhrady.
Položka č. 7 - Dotace z JMK na Dostavbu bezpečných úseků II. Etapa
Dne 19.12.2013 svazek obdržel na běžní účet investiční dotaci z rozpočtu JMK ve výši 1.910.580,- Kč
z Programu rozvoje venkova pro rok 2013. Dotace byla zaúčtována na položku 4222 - investiční
přijaté transfery od krajů. Dotace představuje 7,5 % z celkových investičních výdajů čtyř úseků
vztahujících se k dotaci z ROP JV Dostavba bezpečných úseků II. etapa v roce 2013 a následně v
roce 2014. Jedná se o úseky Přízřenice 1, Modřice, Chrlice 1, Chrlice 2.
Celkový skutečný příjem svazku za rok 2013 byl ve výši 7.757.790,68 Kč.
Rekapitulace příjmů:
Členské příspěvky
Příjmy z úroků
Mimořádný finanční příspěvek obcí - investiční
Mimořádný finanční příspěvek obcí - neinvestiční
Pojišťovna - pojistné události - plnění
Dotace z JMK na Dostavbu bezpečných úseků II. Etapa

1 640 964,00 Kč
30 910,68 Kč
4 036 500,00 Kč
137 000,00 Kč
1 836,00 Kč
1 910 580,00 Kč

Příjmy celkem

7 757 790,68 Kč

Výdaje svazku
Výdaje svazku byly uskutečňovány dle schváleného rozpočtu VH ze dne 30.4.2013 a dle schválených
rozpočtových opatření VH - č.1 ze dne 26.6.2013, č.2 ze dne 24.9.2013 a č.3 ze dne 17.12.2013.
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Skutečné výdaje, v členění dle rozpočtové tabulky, byly uskutečněny následovně:
Položka č. 2 - Služby (tajemník):
Výdaje na služby tajemníka za období 12/2012-11/2013 byly v celkové výši 490.908,- Kč. Výdaje byly
prováděny na základě přijatých faktur, které byly vždy odsouhlaseny předsedou svazku a následně
proplaceny. Úhrada faktur byla zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5169 (nákup ostatních
služeb).
Položka č. 3 - Služby (účetní + audity):
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.
Položka č. 4 - Odměna za zpracování DPPO 2012:
Výdaje ve výši 6.000,- Kč byly vyplaceny Městu Židlochovice, za zpracování daně z příjmu
právnických osob za rok 2012. Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována na
paragraf 2219 a položku 5169 (služby).
Položka č. 5 - Odměna advokátní kancelář - pohledávka za CRS s.r.o.
V průběhu roku svazek obdržel dvě faktury od Mgr. Zelenkové Ivany za právní rozbor nedořešeného
sporu s firmou CRS s.r.o. a náhrady škody vůči této společnosti. Firma CRS s.r.o. provedla nekvalitní
výběrové řízení na zhotovitele stavby a technický dozor stavby, což v důsledku znamenalo korekci
dotace z ROP JV 1.etapy. První faktura byla proplacena dne 4.7.2013 v celkové výši 18.029,- Kč,
druhá faktura byla proplacena dne 30.9.2013 ve výši 21.731,36 Kč. Celkové výdaje na advokátní
kancelář byly ve výši 39.760,36 Kč a byly zaúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 5169 - služby.
Položka č.6 - Propagace projektu:
Setkání zahájení sezóny:
S akcí setkání zahájení sezóny souvisí příspěvek ve výši 15.000,- Kč, který byl vyplacen obci Přibice
na realizaci zahájení sezóny a dále příspěvek ve výši 4.450,- Kč, jako příspěvek na občerstvení. Oba
příspěvky byly zaúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 5321 - (neinvestiční transfery obcím).
Dále byla z této položky proplacena faktura firmě Stehlíková Zdeňka za občerstvení při zahájení
stavby cyklistické stezky Ivaň - Pasohlávky z předchozího období ve výši 5.760,- Kč. Faktura byla
zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5175. Firmě CZECH IMAGE GROUP s.r.o. bylo
proplaceno 9.709,- Kč za 400 ks modrých peněženek s potiskem. Faktura byla zaúčtována na
paragraf 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací) a položku 5169 - (služby). Dvě faktury byly
proplaceny PhDr. Jitce Sýkorové, první za překlad letáku a zvacího dopisu - pozvání do Rakouska ve
výši 500,- Kč a druhá za tlumočení při otevření sezóny v Přibicích ve výši 2.500,- Kč. Obě faktury byly
zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 5169. Poslední fakturou byl potisk triček "Ich spreche
Deutsch" od firmy Centrum digitálního tisku s.r.o. ve výši 1.452,- Kč. Celkem bylo na akci setkání
zahájení sezóny vyplaceno 39.371,- Kč.
Setkání ukončení sezóny:
Na základě akce Setkání ukončení sezóny byla uhrazena část faktury, představující vícenáklady k
projektu Na kole mezi Brnem a Vídní firmě Centrum digitálního tisku s.r.o. ve výši 8.230,- Kč za
cyklolahve s potiskem. Dále byly v souvislosti s akcí Na kole mezi Brnem a Vídní uhrazeny
vícenáklady za finanční řízení projektu Ing. Michaele Schönwälderové ve výši 2.500,- Kč a
vícenáklady k akci Na kole mezi Brnem a Vídní ve výši 3.000,- Kč byly hrazeny z faktury k
organizačnímu zajištění od obce Jevišovka. Posledním nákladem byl výdaj na tlumočení pro PhDr.
Jitku Sýkorovou ve výši 2.500,- Kč. Všechny faktury byly zaúčtovány pod paragrafem 2219 a
položkou 5169. Celkem bylo na akci setkání ukončení sezóny vyplaceno 16.230,- Kč.
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Aktualizace www stránek:
Aktualizace webových stránek byla provedena, prostřednictvím firmy Time Tree s.r.o. Celkové výdaje
4.400,- Kč byly uskutečněny na základě čtyř přijatých faktur, odsouhlasených tajemníkem svazku.
Následně byly faktury uhrazeny pod paragrafem 2219 a položkou 5169 - (nákup ostatních služeb).
Rekapitulace výdajů na propagaci projektu:
Setkání zahájení sezóny - příspěvek na organizační zajištění Přibice
Setkání zahájení sezóny - příspěvek na občerstvení Přibice
Setkání zahájení sezóny - příspěvek na občerstvení z předchozího období
Setkání zahájení sezóny - peněženky s potiskem
Setkání zahájení sezóny - potisk triček "Ich spreche Deutsch"
Setkání zahájení sezóny - překlad letáku a zvacího dopisu - pozvání do Rakouska
Setkání zahájení sezóny - tlumočení v Přibicích
Setkání ukončení sezóny - cyklolahve s potiskem - část faktury
Setkání ukončení sezóny - organizační zajištění - část faktury
Setkání ukončení sezóny - tlumočení v Jevišovce
Setkání ukončení sezóny - finanční řízení - část faktury
Aktualizace www stránek
Celkové výdaje na propagaci projektu

15 000,00 Kč
4 450,00 Kč
5 760,00 Kč
9 709,00 Kč
1 452,00 Kč
500,00 Kč
2 500,00 Kč
8 230,00 Kč
3 000,00 Kč
2 500,00 Kč
2 500,00 Kč
4 400,00 Kč
60 001,00 Kč

Výdaje na propagaci projektu byly uskutečněny v celkové výši 60.001,- Kč.
Položka č. 8 - Poplatky bance:
V roce 2013 svazek zaplatil na bankovních poplatcích částku ve výši 3.609,50 Kč. Poplatky byly
zaúčtovány pod paragrafem 6310 - (obecné příjmy a výdaje finančních operací) a položkou 5163 (služby peněžních ústavů).
Položka č. 9 - Úpravy trasy:
V rámci položky úpravy trasy byl vyplacen příspěvek ve výši 15.881,50 Kč obci Rebešovice na úpravu
cyklotrasy. Příspěvek byl vyplacen na základě předložených kopií dokladů prokazujících výdaje obce
Rebešovice. Příspěvek byl odsouhlasen tajemníkem svazku a zaúčtován na paragraf 2219 a položku
5321 - neinvestiční transfery obcím. Dále byla z položky uhrazena oprava betonu a zábradlí v
Přísnoticích firmě MARA ve výši 6.836,- Kč a oprava poškozené závory na úseku Ivaň 2 firmě
AGROPRODUCT, spol. s r.o. ve výši 3.049,- Kč. Obě faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku
a zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 5171 - opravy a údržba. Z položky byly uhrazeny také dvě
faktury za aktualizaci dopravního značení. Jedna ve výši 62.557,- Kč Ing. Adolfu Jebavému a druhá
ve výši 85.595,- Kč firmě ARAPLAST s.r.o. Obě faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a
zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 5169 - služby.
Rekapitulace výdajů na úpravy trasy:
Příspěvek pro Rebešovice
Oprava betonu a zábradlí v Přísnoticích
Oprava poškozené závory na úseku Ivaň 2
Aktualizace dopravního značení Ing. Adolf Jebavý
Aktualizace dopravního značení ARAPLAST s.r.o.
Celkové výdaje na úpravy trasy

15 881,50 Kč
6 836,00 Kč
3 049,00 Kč
62 557,00 Kč
85 595,00 Kč
173 918,50 Kč

Výdaje na úpravy trasy byly uskutečněny v celkové výši 173.918,50 Kč.
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Položka č. 13 - Poplatky za vynětí ze ZPF + LPF + správní poplatky
Z položky bylo proplaceno celkem 8 správních poplatků ve výši 3.000,- Kč za stavební povolení, tj.
celkem ve výši 24.000,- Kč. Správní poplatky byly uhrazeny za úseky Přízřenice, Chrlice 2, Chrlice 3,
Modřice, Židlochovice, Chrlice 1, Rajhradice 4 a Rajhrad 1. Všechny správní poplatky byly
odsouhlaseny tajemníkem svazku a zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 6121 - budovy, haly a
stavby. Dále byly uhrazeny tři faktury Městu Židlochovice za vidimaci a legalizaci. První dvě faktury za
vidimaci, a to ve výši 3.420,- Kč a 150,- Kč, třetí za legalizaci podpisu ve výši 30,- Kč. Všechny tři
faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 6121.
Poslední položkou je nájemné Pozemkovému fondu dle smlouvy o nájmu č. 88N11/23 v celkové výši
154,- Kč. Nájemné bylo zaúčtováno na paragraf 2219 a položku 5164. Celkem bylo na poplatcích
zaplaceno 27.754,- Kč.
Rekapitulace výdajů na poplatky
Správní poplatek - úsek Přízřenice
Správní poplatek - úsek Chrlice 2
Správní poplatek - úsek Chrlice 3
Správní poplatek - úsek Modřice
Správní poplatek - úsek Židlochovice 1
Správní poplatek - úsek Chrlice 1
Správní poplatek - úsek Rajhradice 4
Správní poplatek - úsek Rajhrad 1
Vidimace

3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 420,00 Kč
150,00 Kč
30,00 Kč
154,00 Kč
27 754,00 Kč

Vidimace
Legalizace
Nájemné
Celkové výdaje na poplatky

Položka č. 14 - Dostavba bezpečných úseků II. etapa - DSP + IČ stavební povolení:
Z položky byly proplaceny čtyři faktury Ing. Adolfu Jebavému v celkové výši 193.721,- Kč. Všechny
faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 6121. První
faktura byla za technickou pomoc na úseku Židlochovice 1 ve výši 22.022,- Kč, druhá faktura byla ve
výši 68.239,- Kč za projekční činnost úseku Rajhrad 1 a Rajhradice 4, třetí faktura ve výši 40.003,- Kč
na inženýrskou činnost a čtvrtá faktura na projekční a inženýrskou činnost úseků Rajhrad 1 a
Rajhradice 4 ve výši 63.457,- Kč.
Položka č. 15 - Zpracování žádosti o podporu z ROP/SFDI - Dostavba BÚ II. etapa
Z položky byly proplaceny 2 faktury v celkové výši 159.962,- Kč, které byly odsouhlaseny tajemníkem
svazku a zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 6121. Obě faktury jsou od firmy Partnerství, o.p.s.
za zpracování žádosti o dotaci z ROP NUTS II JV II. etapa. První faktura ve výši 73.810,- Kč, druhá
ve výši 86.152,- Kč.

Položka č. 16 - Dostavba bezpečných úseků II. etapa:
Poradenství, konzultační, expertní a právní služby:
Z položky byly proplaceny dvě faktury firmě McGreen za zadavatelskou činnost v celkové výši
50.880,50 Kč. První faktura byla ve výši 15.790,50 Kč a druhá ve výši 35.090,- Kč. Obě faktury byly
odsouhlaseny tajemníkem svazku a zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 5169 - služby.
Ostatní (nákup pozemků/odvody vynětí ZPF):
Z položky bylo proplaceno trvalé odnětí půdy ze ZPF úseku Přízřenice v celkové výši 93,- Kč.
Rozhodnutí bylo odsouhlaseno tajemníkem svazku a zaúčtováno na paragraf 2219 a položku 5169.
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Rekapitulace výdajů položky č. 16 - Dostavba bezpečných úseků II. etapa
50 880,50 Kč
93,00 Kč
50 973,50 Kč

Poradenství, konzultační, expertní a právní služby
Ostatní (nákup pozemků/odvod vynětí ZPF)
Celkové výdaje položky č. 16

Výdaje na dostavbu bezpečných úseků II. etapa byly v celkové výši 50.973,50
Kč.
Položka č. 17 - Profil zadavatele + ISVZ:
Z položky byly uhrazeny dvě faktury v celkové výši 1.513,- Kč firmě RTS, a.s. První faktura byla za
zřízení profilu zadavatele na www.stavebnionline.cz ve výši 787,- Kč zaúčtována na paragraf 2219 a
položku 5169, druhá faktura byla za zveřejnění zadávacího řízení zhotovitele projektové dokumentace
pro provádění stavby a technický dozor investora a koordinátora BOZP ve výši 726,- Kč, zaúčtována
na paragraf 2219 a položku 6121.
Položka č. 18 - Investiční vícenáklady:
Z položky bylo proplaceno dvanáct faktur za práci na projektu II. etapa dostavba bezpečných úseků
na cyklotrase v celkové výši 411.944,- Kč od Ing. Libora Šrámka. Faktury byly odsouhlaseny
předsedou svazku a zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 6121.
Položka č. 20 - Monitorovací systém - provoz:
Z položky byla proplacena jedna faktura firmě Partnerství o.p.s. za správu a údržbu sčítačů za rok
2013 v celkové výši 52.030,- Kč. Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována pod
paragrafem 2219 a položkou 5169.
Položka č. 21 - Pojištění 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. 7720695445 ze dne 24.8.2012. Dle všeobecných
podmínek se pojistné vztahuje na pojištění majetku a odpovědnosti, dle zvláštních podmínek na
živelní pojištění a pojištění pro případ odcizení, dle dodatkových pojistných podmínek pro pojištění
hospodářských rizik jde o elektronická rizika, výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy, pojištění
okrasných dřevin. Pojistné za rok 2013 bylo v celkové výši 33.900,- Kč a bylo zaúčtováno na paragraf
2219 a položku 5163 - Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění.

Položka č. 22 - Projekt "Na kole mezi Brnem a Vídní" - podpora z FMP
Řízení projektu, organizace akcí a dodávek externích služeb:
Z položky byly proplaceny dvě faktury. První faktura byla ve výši 15.000,- Kč, z čehož bylo z této
položky hrazeno 12.000,- Kč, zbytek byl hrazen z propagace projektu. Faktura byla vystavena obcí
Jevišovka za organizační zajištění při setkání cyklistů v rámci ukončení sezóny 2013. Druhá faktura
byla za projektovou činnost od Gabriely Motličkové v celkové výši 30.000,- Kč. Obě faktury byly
odsouhlaseny tajemníkem svazku a zaúčtovány na položku 5169. Celkem bylo z této položky
uhrazeno 42.000,- Kč.
Finanční řízení projektu, účetnictví:
Z položky byla uhrazena jedna faktura v celkové výši 12.500,- Kč Ing. Michaele Schönwälderové za
finanční řízení projektu. Z položky byla uhrazena částka ve výši 10.000,- Kč, zbytek byl hrazen z
propagace projektu. Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována na paragraf 2219 a
položku 5169.
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Občerstvení na schůzkách:
Z položky byla uhrazena jedna faktura v celkové výši 1.412,- Kč za občerstvení na pracovní schůzce
projektu. Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována na paragraf 2219 a položku
5175 - pohoštění.
Propagační předměty pro tři cyklistické akce:
Z položky byla uhrazena faktura ve výši 20.230,- Kč od firmy centrum digitálního tisku s.r.o. za
cyklolahve s potiskem. Z položky byla hrazena částka ve výši 12.000,- Kč, zbytek byl hrazen z
propagace projektu. Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována na paragraf 2219 a
položku 5169.

Výdaje na projekt "Na kole mezi Brnem a Vídní" - podpora z FMP byly v
celkové výši 65.412,- Kč.
Rekapitulace všech výdajů v Kč:
Položka č. 2 - Služby (tajemník)
490 908,00
Položka č. 3 - Služby (účetní + audity)
96 800,00
Položka č. 4 - Odměna za zpracování DPPO 2012
6 000,00
Položka č. 5 - Odměna advokátní kancelář - pohledávka za CRS s.r.o.
39 760,36
Položka č. 6 - Propagace projektu
60 001,00
Položka č. 8 - Poplatky bance
3 609,50
Položka č. 9 - Úpravy trasy
173 918,50
Položka č. 13 - Poplatky za vynětí ze ZPF + LPF + správní poplatky
27 754,00
Položka č. 14 - Dostavba bezpečných úseků II. etapa - DSP + IČ stavební povolení
193 721,00
Položka č. 15 - Zpracování žádosti o podporu z ROP/SFDI - Dostavba BÚ II. etapa
159 962,00
Položka č. 16 - Dostavba bezpečných úseků II. etapa
50 973,50
Položka č. 17 - Profil zadavatele + ISVZ
1 513,00
Položka č. 18 - Investiční vícenáklady
411 944,00
Položka č. 20 - Monitorovací systém - provoz
52 030,00
Položka č. 21 - Pojištění staveb dle požadavku ROP JV
33 900,00
65 412,00
Položka č. 22 - Projekt "Na kole mezi Brnem a Vídní" - podpora z FMP
Celkové výdaje roku 2013
1 868 206,86 Kč
Celkové příjmy svazku ve výši 7.757.790,68 Kč jsou shodné s údaji ve výkaze pro hodnocení plnění
rozpočtu a celkové výdaje ve výši 1.868.206,86 Kč jsou taktéž shodné s údaji ve výkaze pro
hodnocení plnění rozpočtu. Rozdíl příjmů a výdajů je mínus 5.889.583,82 Kč. Tento rozdíl je taktéž
shodný s údajem celkové financování ve výkaze pro hodnocení rozpočtu. Rozdíl příjmů a výdajů roku
2013 v celkové výši 5.889.583,82 Kč a zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2012 ve výši
5.980.306,55 Kč je skutečný zůstatek běžného účtu k 31.12.2013, který činí 11.869.890,37 Kč. Tento
zůstatek je doložen dokladovou inventurou a bude využit ke krytí výdajů v následujícím účetním
období.

Svazek v roce 2013 účtoval o třech dotacích:
1. Dotace z ROP JV:
Investiční a neinvestiční projekt s názvem Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno - Vídeň na
území ČR - II. etapa, vedený v programu ROP JV pod registračním číslem CZ.1.11/1.4.00/33.01380.
Poskytovatelem je Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod v celkové výši 53.315.849,0 Kč, z
toho 85% příspěvek ze strukturálního fondu ERDF ve výši 45.318.470,96 Kč, 15% vlastní finanční
zdroje ve výši 7.997.378,04 Kč. Projekt je evidován pod ORGC 20100001.
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V roce 2013 bylo z ROP JV investiční části čerpáno 85% z ERDF ve výši 169.970,25 Kč, 15% vlastní
zdroje ve výši 29.994,75 Kč, tj. celkem ve výši 199.965,- Kč.
Faktury k dotaci ROP JV - investiční:
Partnerství, o.p.s. - zpracování žádosti o dotaci z ROP JV
Partnerství, o.p.s. - zpracování žádosti o dotaci z ROP JV
Ing. Adolf Jebavý - inženýrská činnost
Celkem výdaje k dotaci ROP JV - investiční

73 810,00 Kč
86 152,00 Kč
40 003,00 Kč
199 965,00 Kč

V roce 2013 bylo z ROP JV na neinvestiční části čerpáno 85% z ERDF 43.727,38 Kč, 15% vlastní
zdroje ve výši 7.716,62 Kč, tj. celkem ve výši 51.444,- Kč.
Doklady k dotaci ROP JV - neinvestiční:
Trvalé odnětí půdy ze ZPF - úsek Přízřenice
Bankovní poplatky
McGreen - zadavatelská činnost
McGreen - zadavatelská činnost
Celkem výdaje k dotaci ROP JV - neinvestiční

93,00 Kč
470,50 Kč
15 790,50 Kč
35 090,00 Kč
51 444,00 Kč

2. Dotace z JMK:
Investiční dotace na financování projektu "Dostavba II. etapy cyklistické stezky Brno - Vídeň (úseky
Přízřenice 1, Modřice, Chrlice 1, Chrlice 2), na základě smlouvy č. 022894/13/ORR. Smlouva je
uzavřená s Jihomoravským krajem na celkovou částku 1.910.580,- Kč. Dotace je poskytnutá na
základě Dotačního programu Jihomoravského kraje - "Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy
v Jihomoravském kraji v roce 2013". Dotace bude uplatněna u uznatelných nákladů dotace ROP JV,
kdy 15% vlastních zdrojů bude rozděleno na 7,5% dotační zdroje z JMK a 7,5% vlastní zdroje svazku.
Projekt je evidován pod účelovým znakem 221.
V roce 2013 bylo z dotace poskytnuté JMK na investiční výdaje v souvislosti s dotací z ROP JV
poskytnuto 7,5% na vlastní zdroje z 15% vlastních zdrojů dotace z ROP JV celkem 7.729,64 Kč.
Faktury k dotaci z JMK - investiční, 7,5% z fakturované částky úseků Přízřenice 1, Modřice,
Chrlice 1, Chrlice 2:
Partnerství, o.p.s. - zpracování žádosti o dotaci z ROP JV
2 853,12 Kč
Partnerství, o.p.s. - zpracování žádosti o dotaci z ROP JV
3 330,20 Kč
Ing. Adolf Jebavý - inženýrská činnost
1 546,32 Kč
Celkem výdaje k dotaci ROP JV - investiční
7 729,64 Kč
3. Dotace z FMP:
Neinvestiční dotace v rámci Fondu malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko na projekt "Na kole
mezi Brnem a Vídní r.č. CZ0270. Smlouva je uzavřená s organizací Sdružení obcí a měst jižní
Moravy v celkové výši 23.199,07 EU, z toho 85% finanční příspěvek z ERDF 19.719,- EUR, 15%
vlastní zdroje žadatele 3.480,07 EUR. Projekt je evidován pod ORGC 270.
V roce 2013 bylo v rámci Fondu malých projektů čerpáno celkem 79.142,- Kč, z toho 85% ve výši
55.600,20 Kč a 15% vlastní zdroje 13.730,- Kč, vícenáklady 13.730,- Kč.
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Výdaje k dotaci z FMP:
Centrum digitálního tisku s.r.o. - cyklolahve s potiskem
Obec Jevišovka - organizační zajištění
Vaněk Stanislav - občerstvení na pracovní schůzku
Ing. Schönwälderová Michaela - finanční řízení za 7-11/2013
Gabriela Motličková - projektové řízení za 7-11/2013
Celkem výdaje k dotaci z FMP
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10 200,00 Kč
10 200,00 Kč
1 200,20 Kč
8 500,00 Kč
25 500,00 Kč
55 600,20 Kč

Pořízení majetku v roce 2013:
Náklady jednotlivých úseků staveb jsou evidovány dle ORGC na účtu 042 (stavební investice).
Celkem byl na rozpořizovaných investicích v roce 2013 přírůstek ve výši 774.638,- Kč.
ORGC 2007 - úsek Modřice
ORGC 2008 - úsek Přízřenice
ORGC 2014 - úsek Židlochovice 1
ORGC 2017 - úsek Vranovice 2
ORGC 2018 - úsek Přibice
ORGC 2022 - úsek Opatovice 2
ORGC 2024 - úsek Ivaň 1
ORGC 2025 - úsek Novosedly 1
ORGC 2026 - úsek Novosedly 2
ORGC 2027 - úsek Rebešovice 3
ORGC 2028 - úsek Chrlice 2
ORGC 2029 - úsek Chrlice 3
ORGC 2030 - úsek Chrlice 1
ORGC 2031 - úsek Rebešovice 4
ORGC 2032 - úsek Rajhrad 1
ORGC 2033 - Rajhradice 4
Od roku 2012 je majetek pravidelně měsíčně odepisován rovnoměrným způsobem, k přehodnocení
životnosti majetku při inventarizaci majetku dne 16.1.2014 nedošlo. Po celý rok 2013 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.
Po celý rok 2013 probíhala kontrola účetnictví a rozpočtu dle zákona 320/2001 Sb., o finanční
kontrole. Průběžnou kontrolu prováděl měsíčně tajemník svazku Ing. Libor Šrámek, následnou
kontrolu prováděl za každé čtvrtletí předseda svazku Vlastimil Helma. Výsledek kontroly byl vždy bez
chyb a nedostatků. Vyhodnocení finanční kontroly za celý rok 2013 provedl Vlastimil Helma. Revizní
komise provedla kontrolu účetnictví a rozpočtu v roce 2013 dvakrát, a to 25.1.2013 a 19.12.2013.
Taktéž neshledala nedostatky. Přezkum hospodaření svazku proběhl dne 6.3.2014 prostřednictvím
kontroly krajského úřadu. 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.

Rozpis výsledku hospodaření za rok 2013:
Rozpis nákladů za rok 2013:
511 - Opravy a udržování - oprava poškozené závory na
cyklotrase úsek Ivaň 2 - AGROPRODUCT, spol. s r.o.

3 049,00 Kč

511 - Opravy a udržování - oprava betonu a zábradlí v
Přísnoticích - MARA František Mahovský

6 836,00 Kč
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513 - Náklady na reprezentaci - občerstvení na pracovní
schůzku projektu "Na kole mezi Brnem a Vídní" - Vaněk
Stanislav
518 - Ostatní služby - zřízení profilu zadavatele na
www.stavebnionline.cz
518 - Ostatní služby - služby TimeTree CMS
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1 412,00 Kč
787,00 Kč
4 400,00 Kč

518 - Ostatní služby - Trička "Ich spreche Deutsch", cyklolahve s
potiskem ukončení cyklosezóny - Centrum digitálního tisku s.r.o.

21 682,00 Kč

518 - Ostatní služby - zpracování daňového přiznání - Město
Židlochovice

6 000,00 Kč

518 - Ostatní služby - finanční řízení projektu "Na kolem mezi
Brnem a Vídní" - Ing. Michaela Schönwälderová

15 000,00 Kč

518 - Ostatní služby - projektové řízení projektu "Na kolem mezi
Brnem a Vídní" - Gabriela Motličková

36 000,00 Kč

518 - Ostatní služby - organizační zajištění "Setkání cyklistů při
ukončení sezóny - Obec Jevišovka

15 000,00 Kč

518 - Ostatní služby - peněženky s potiskem - CZECH IMAGE
GROUP s.r.o.

9 709,00 Kč

518 - Ostatní služby - zadavatelská činnost - McGreen a.s.

50 880,50 Kč

518 - Ostatní služby - právní rozbor vůči CRS s.r.o. - Mgr.
Zelenková Ivana

39 760,36 Kč

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

117 370,00 Kč

518 - Ostatní služby - výkon tajemníka - Ing. Libor Šrámek

494 452,00 Kč

518 - Ostatní služby - aktualizace dopravního značení - Ing.
Adolf Jebavý

62 557,00 Kč

518 - Ostatní služby - zpracování účetnictví Židlochovice

96 800,00 Kč

518 - Ostatní služby - trvalé odnětí půdy ZPF - úsek Přízřenice

93,00 Kč

518 - Ostatní služby - nájemné za pozemky Pozemkovému
fondu ČR

3 498,25 Kč

518 - Ostatní služby - překlad letáku, zvacího dopisu - pozvání
do Rakouska, tlumočení PhDr. Jitka Sýkorová

5 500,00 Kč

518 - Ostatní služby - bankovní poplatky běžného a dotačního
účtu

3 609,50 Kč

518 - Ostatní služby - aktualizace dopravního značení ARAPLAST s.r.o.

85 595,00 Kč

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

33 900,00 Kč

551 - Odpisy majetku - investičního majetku

1 010 820,00 Kč
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572 - Náklady územních rozpočtů na transfery - příspěvek na
občerstvení při setkání zahájení sezóny Přibice, příspěvek na
setkání zahájení sezóny Přibice, příspěvek na úpravu cyklotrasy
Rebešovice
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35 331,50 Kč

2 160 042,11 Kč

Náklady celkem

Rozpis výnosů za rok 2013:
649 - Ostatní výnosy z činnosti - pojistné plnění - poškozený
beton a zábradlí v Přísnoticích
662 - Úroky - přijaté úroky z finančních prostředků běžného a
dotačního účtu
672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - členské příspěvky
obcí

1 836,00 Kč
30 910,68 Kč
1 640 964,00 Kč

672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - neinvestiční
dotace z ROP JV, JMK, FMP

106 127,58 Kč

672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - odpisy dotací

659 921,88 Kč
2 439 760,14 Kč

Výnosy celkem

Rozdíl mezi výnosy a náklady za rok 2013

279 718,03 Kč

Účetní výsledek hospodaření za rok 2013 je ZISKOVÝ ve výši 279.718,03 Kč. Účtování o výsledku
hospodaření je proces odlišný od procesu příjmů a výdajů rozpočtu svazku. Tyto dvě oblasti nelze
porovnávat.
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob bude za rok 2013 zpracováno Městem
Židlochovice nejpozději do 31.3.2014. Daňová přiznání k dani srážkové i zálohové jsou nulová.
Z daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2012 nevyplynula žádná daňová
povinnost.

Zpracovala - Ing. Schönwälderová Michaela
Účetní DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň
6.3.2014 v Židlochovicích
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