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DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň
Masarykova 100
IČO: 75045974

Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy svazku
Na zasedání Valné hromady dne 11.12.2014 byl schválen členský příspěvek ve výši 4,- Kč na
obyvatele. Počet obyvatel jednotlivé obce vůči členskému příspěvku byl stanoven k 1.1.2014.
Všechny členské obce uhradily členský příspěvek pro rok 2015 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
Rajhrad
Rajhradice
Rebešovice
Vojkovice
Vranovice
Žabčice
Židlochovice

počet obyv.
2 210
377 508
503
1 422
863
3 280
716
624
4 893
1 316
1 151
332
1 056
727
1 049
840
3 428
1 317
894
1 127
2 158
1 636
3 659
412 709

Zaplatit
8 840,00 Kč
1 510 032,00 Kč
2 012,00 Kč
5 688,00 Kč
3 452,00 Kč
13 120,00 Kč
2 864,00 Kč
2 496,00 Kč
19 572,00 Kč
5 264,00 Kč
4 604,00 Kč
1 328,00 Kč
4 224,00 Kč
2 908,00 Kč
4 196,00 Kč
3 360,00 Kč
13 712,00 Kč
5 268,00 Kč
3 576,00 Kč
4 508,00 Kč
8 632,00 Kč
6 544,00 Kč
14 636,00 Kč
1 650 836,00

Zaplaceno
8 840,00
1 510 032,00
2 012,00
5 688,00
3 452,00
13 120,00
2 864,00
2 496,00
19 572,00
5 264,00
4 604,00
1 328,00
4 224,00
2 908,00
4 196,00
3 360,00
13 712,00
5 268,00
3 576,00
4 508,00
8 632,00
6 544,00
14 636,00
1 650 836,00

Dne
9.3.2015
2.3.2015
24.3.2015
5.1.2015
20.1.2015
30.3.2015
23.3.2015
11.2.2015
11.3.2015
26.3.2015
20.3.2015
4.3.2015
2.4.2015
25.3.2015
12.2.2015
24.3.2015
25.3.2015
24.3.2015
3.3.2015
6.3.2015
3.4.2015
23.3.2015
26.3.2015

Položka č. 1 - Členské příspěvky:
Členské příspěvky, v celkové výši 1.650.836,- 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 31.12.2015 byly ve výši 11.580,66 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
probíhala realizace úseků, zaplatily mimořádný finanční příspěvek. V roce 2015 svůj příspěvek
uhradila obec Vranovice v celkové výši 256.000,- Kč.
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Mimořádný investiční příspěvek byl přijat na účet svazku ve výši 256.000,- Kč a byl zaúčtován pod
položkou 4221 - investiční přijaté transfery od obcí. Příspěvek byl proúčtován jako krátkodobě přijatá
záloha, která bude vyúčtována v roce 2016.
Položka č. 6 - Vratka nájemného + náhrada CRS:
Položka obsahuje úhrady za pronájem pozemků, kdy došlo k přefakturaci pronájmu části pozemku
p.č. KN 1126 kú Žabčice využitého k výstavbě bezpečného úseku Přísnotice ve výši 4.305,- Kč a
pronájmu části pozemku pč. KN 541/7 kú Židlochovice využitého k výstavbě bezpečného úseku
Židlochovice 2 ve výši 616,- Kč. K tomuto kroku bylo přistoupeno s přihlédnutím k závazkům
členských obcí vytvořit na své náklady majetkové podmínky pro výstavbu bezpečných úseků
cyklotrasy v rámci projektu Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR - I.
etapa (dokončeno v roce 2012).
Celkový příjem z nájemného ve výši 4.921,- Kč byl zaúčtován na paragraf 2219 a položku 2131 příjmy z pronájmu pozemků.
Položka č. 7 - Dostavba BÚ - II. etapa dotace ROP INV:
Dne 30.11.2015 svazek obdržel investiční dotaci z ROP JV v celkové výši 40.136.789,15 Kč. Dotace
byla poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS
2 Jihovýchod, jako účelová dotace na realizaci projektu, jehož předmětem bylo: vybudování II. etapy
bezpečné části cyklostezky Brno-Vídeň, nahrazující ve vytipovaných úsecích stávající cyklotrasu.
Dotace byla přiznána v plné výši, tak jak byla žádána, nedošlo ke korekci výdajů. Dotace byla přijata
na základní běžný účet svazku pod položkou 4223 - investiční přijaté transfery od regionálních rad.
Položka č. 8 - Dostavba BÚ - II. etapa dotace ROP NEINV:
Dne 30.11.2015 svazek obdržel neinvestiční dotaci z ROP JV v celkové výši 372.940,05 Kč. Dotace
byla poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS
2 Jihovýchod, jako účelová dotace na realizaci projektu, jehož předmětem bylo: vybudování II. etapy
bezpečné části cyklostezky Brno-Vídeň, nahrazující ve vytipovaných úsecích stávající cyklotrasu.
Dotace byla přiznána v plné výši, tak jak byla žádána, nedošlo ke korekci výdajů. Dotace byla přijata
na základní běžný účet svazku pod položkou 4123 - neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad.
Položka č. 13 - Na kole mezi Brnem a Vídní - dotace z FMP NEINV:
Dne 30.12.2015 svazek obdržel na běžný účet neinvestiční dotaci ve výši 467.786,60 Kč z
Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko
na projekt Na kole mezi Brnem a Vídní, registrační číslo CZ0270. Projekt byl realizován v roce 2013 a
2014. Dotace byla zaúčtována na paragraf 2219 a položku 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady.
Celkový skutečný příjem svazku za rok 2015 byl ve výši 42.900.853,46 Kč.
Rekapitulace příjmů:
Členské příspěvky
Příjmy z úroků
Mimořádný finanční příspěvek obce Vranovice - investiční
Vratka nájemného - Židlochovice, Žabčice
Dotace z ROP II. etapa INV
Dotace z ROP II. etapa NEINV
Na kole mezi Brnem a Vídní - dotace z FMP NEINV

1 650 836,00 Kč
11 580,66 Kč
256 000,00 Kč
4 921,00 Kč
40 136 789,15 Kč
372 940,05 Kč
467 786,60 Kč

Příjmy celkem

42 900 853,46 Kč
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Výdaje svazku
Výdaje svazku byly uskutečňovány dle schváleného rozpočtu VH ze dne 28.4.2015 a dle schválených
rozpočtových opatření VH - č.1 ze dne 30.6.2015, č.2 ze dne 1.8.2015 a č.3 ze dne 10.12.2015.
Skutečné výdaje, v členění dle rozpočtové tabulky, byly uskutečněny následovně:
Položka č. 1 - Služby (tajemník):
Výdaje na služby tajemníka za období 12/2014-11/2015 byly v celkové výši 471.664,- Kč. Výdaje byly
prováděny na základě přijatých faktur, které vždy byly odsouhlaseny místopředsedou svazku a
následně proplaceny. Úhrada faktur byla zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5169 - nákup
ostatních služeb.
Položka č. 2 - 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. 3 - Odměna zprac. DPPO 2014:
Dne 16.3.2015 svazek uzavřel dohodu o provedení práce s paní Ing. Radmilou Kafkovou na
zpracování daně z příjmu právnických osob za rok 2014. Dne 30.4.2015 došlo k výplatě odměny za
vykonanou práci ve výši 7.000,- Kč, z čehož bylo 1.050,- Kč odvedeno Finančnímu úřadu, jako
srážková daň. Výdaje byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zaúčtovány pod paragrafem 2219 a
položkou 5021 - ostatní osobní výdaje.
Položka č.5 - Propagace projektu:
Setkání zahájení sezóny:
S akcí setkání zahájení sezóny souvisí dvě faktury. První faktura byla za červená bezpečnostní světla
STOP od firmy Vlastimil Helma v celkové výši 13.987,60 Kč, zaúčtováno pod paragrafem 2219 a
položkou 5139 - materiál. Druhá faktura byla za služby spojené s akcí Otevírání cyklistické sezóny
2015 od obce Nový Přerov v celkové výši 14.500,- Kč. Faktura byla zaúčtována pod paragrafem 2219
a položkou 5169. Obě faktury byly řádně odsouhlaseny tajemníkem svazku v celkové výši 28.487,60
Kč.
Setkání ukončení sezóny:
S akcí setkání ukončení sezóny souvisí dvě faktury. První faktura byla za 500 ks černobílých
basebalových čepic od firmy Vlastimil Helma v celkové výši 37.086,50 Kč, zaúčtováno pod
paragrafem 2219 a položkou 5139 - materiál. Druhá faktura byla za služby spojené s akcí Ukončení
cyklistické sezóny 2015 od obce Rebešovice v celkové výši 14.137,- Kč. Faktura byla zaúčtována pod
paragrafem 2219 a položkou 5169. Obě faktury byly řádně odsouhlaseny tajemníkem svazku v
celkové výši 51.223,50 Kč.
Aktualizace www stránek:
Aktualizace webových stránek byla za období 1-12/2015 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.
PR manager (publicita + monit. systém - údržba + reporty + tisk zprávy + www aj):
Za služby PR manažera svazek uhradil celkem 37.994,- Kč, a to na základě jedné faktury od
Vlastimila Helmy. Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a následně uhrazena pod
paragrafem 2219 a položkou 5169.
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Rekapitulace výdajů na propagaci projektu:
Setkání zahájení sezóny - bezpečnostní světla
Setkání zahájení sezóny - zajištění služeb při otvírání sezóny
Setkání ukončení sezóny - basebalové čepice
Setkání ukončení sezóny - zajištění služeb při ukončení sezóny
Aktualizace www stránek
Služby PR manažera
Celkové výdaje na propagaci projektu
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13 987,60 Kč
14 500,00 Kč
37 086,50 Kč
14 137,00 Kč
4 235,00 Kč
37 994,00 Kč
121 940,10 Kč

Výdaje na propagaci projektu byly uskutečněny v celkové výši 121.940,10 Kč.
Položka č. 7 - Poplatky bance:
V roce 2015 svazek zaplatil na bankovních poplatcích částku ve výši 5.708,60 Kč. Poplatky byly
zaúčtovány pod paragrafem 6310 - obecné příjmy a výdaje finančních operací a položkou 5163 služby peněžních ústavů.
Položka č. 8 - Úpravy trasy:
Z položky byly uhrazeny dva neinvestiční příspěvky obci Žabčice ve výši 200.000,- Kč a obci
Vranovice ve výši 900.000,- Kč. Obě obce podaly svazku žádost o příspěvek, na základě čehož došlo
k uzavření veřejnoprávní smlouvy. Následně obce obdržely finanční prostředky s podmínkou
vyúčtování příspěvku. Oba příspěvky v celkové výši 1.100.000,- Kč byly řádně vyúčtovány a
proúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 5321 - neinvestiční transfery obcím. Dále byla z
položky Úpravy trasy uhrazena jedna faktura za opravu mostku v Rebešovicích od firmy M&K
Buildings s.r.o. v celkové výši 112.077,- Kč. Faktura byla zaúčtována na paragraf 2219 a položku
5171 - opravy a udržování. Vzhledem ke skutečnosti, že o tuto opravu žádala obec Rebešovice, bylo
na základě jednání domluveno, že obec Rebešovice uhradí 50% nákladů opravy. Obci Rebešovice
byla vystavena na opravu mostku faktura ve výši 56.038,50 Kč. Faktura byla zaúčtována mínusem
pod paragrafem 2219 a s položkou 5171 - opravy a udržování. Celkem bylo z položky Úpravy trasy
uhrazeno 1.156.038,50 Kč.
Položka č. 9 - Nájemné, školení:
Z položky nájemné bylo dne 30.9.2015 uhrazeno 154,- Kč dle smlouvy č. 88N11/23 s Pozemkovým
fondem ČR. Nájemné bylo odsouhlaseno tajemníkem svazku a zaúčtováno pod paragrafem 2219 a
položkou 5164 - nájemné.
Položka č. 11 - Poplatky za vynětí ze ZPF + LPF + správní poplatky
Z položky byly proplaceny dva správní poplatky v celkové výši 2.080,- Kč. První správní poplatek byl
uhrazen na základě faktury městu Židlochovice za vidimaci zápisu z VH č. 4/2014 v celkové výši
1.080,- Kč. Faktura byla zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5169. Druhý správní poplatek
byl uhrazen městu Pohořelice za změnu stavby před dokončením za úsek Přibice 1 ve výši 1.000,Kč. Poplatek byl zaúčtován na paragraf 2219 a položku 6121 - budovy, haly a stavby.

Položka č. 14 - Dostavba bezpečných úseků II. etapa:
Výběrová řízení - administrace NEINV:
Z položky byly uhrazeny dvě faktury firmě McGreen a.s. za zadavatelskou činnost. První faktura byla
uhrazena dne 17.6.2016 ve výši 35.695,- Kč a druhá faktura byla uhrazena dne 23.7.2015 ve výši
35.090,- Kč. Celkem bylo z položky uhrazeno 70.785,- Kč, které byly zaúčtovány pod paragrafem
2219 a položkou 5169 - nákup ostatních služeb.
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Poradenství ROP (Partnerství) NEINV:
Z položky byla dne 7.8.2015 uhrazena jedna faktura za odborné poradenství firmě Partnerství, o.p.s.
ve výši 99.825,- Kč. Faktura byla zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5169.
Výkon činnosti AD + TDS:
Z položky byly uhrazeny čtyři faktury v celkové výši 404.854,- Kč. Jedna faktura firmě Ing. Adolf
Jebavý za autorský dozor ve výši 60.004,- Kč a tři faktury firmě INFRAM a.s. za technický dozor v
celkové výši 344.850,-Kč. Všechny čtyři faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zaúčtovány
na paragraf 2219 a položku 6121.
Prováděcí dokumentace:
Z položky byla dne 12.6.2015 uhrazena jedna faktura firmě Ing. Adolf Jebavý za PDPS opravu
projektové dokumentace pro úsek Přibice 1 ve výši 28.459,- Kč. Faktura byla odsouhlasena
tajemníkem svazku a zaúčtována na paragraf 2219 a položku 6121.
Stavební činnost:
Z položky byla dne 11.8.2015 uhrazena jedna faktura (část faktury) firmě Společnost SWIETELSKY OHL ŽS za stavební práce všech realizovaných úseků dostavby II. etapy ve výši 45.873.421,66 Kč.
Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována na paragraf 2219 a položku 6121.
Monitorovací zařízení:
Z položky byla dne 12.8.2015 uhrazena jedna faktura firmě Partnerství, o.p.s. za monitorovací
zařízení a služby spojené s monitoringem v celkové výši 568.700,- Kč. Samotné monitorovací
zařízení stálo 430.155,- Kč a bylo zaúčtováno pod paragrafem 2219 a položkou 6122 - stroje,
přístroje a zařízení, služby byly v celkové výši 138.545,- Kč a byly zaúčtovány pod paragrafem 2219 a
položkou 5169.
Archeo průzkum:
Z položky byla dne 22.5.2015 uhrazena jedna faktura firmě Archeologický ústav AV ČR, Brno za
archeologický výzkum v celkové výši 22.990,- Kč. Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a
zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 6121.
Publicita projektu (pamětní deska) NEINV:
Z položky byla dne 11.8.2015 uhrazena jedna faktura (část faktury) firmě Společnost SWIETELSKY OHL ŽS za pamětní desku v úseku Přízřenice v celkové výši 36.300,- Kč. Faktura byla odsouhlasena
tajemníkem svazku a zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5137 - drobný hmotný dlouhodobý
majetek.
Publicita projektu (bilbordy) NEINV:
Z položky byla dne 11.8.2015 uhrazena jedna faktura (část faktury) firmě Společnost SWIETELSKY OHL ŽS za služby spojené s propagací prostřednictvím bilbordu v celkové výši 24.200,- Kč. Faktura
byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5169.
Ostatní (nákup pozemků/odvody vynětí ZPF):
Z položky bylo uhrazeno pět správních poplatků za zábor zemědělské půdy. Jeden poplatek byl
uhrazen Státnímu fondu životního prostředí ve výši 10.413,- Kč za úsek Židlochovice 1 a čtyři
poplatky byly uhrazeny Celnímu úřadu pro JMK za úseky Rebešovice 3, Přibice 1, Vranovice 2 a
Modřice v celkové výši 212.277,- Kč. Celkem bylo za zábor zemědělské půdy uhrazeno 222.690,- Kč
pod paragrafem 2219 a položkou 5169.
Rekapitulace výdajů na dostavbu bezpečných úseků II. etapa:
Výběrová řízení - administrace NEINV
Poradenství ROP (Partnerství) NEINV
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Výkon činnosti AD + TDS
Prováděcí dokumentace
Stavební činnost
Monitorovací zařízení
Archeo průzkum
Publicita projektu (pamětní deska) NEINV
Publicita projektu (bilbordy) NEINV
Ostatní (nákup pozemků/odvody vynětí ZPF)
Celkové výdaje na dostavbu bezpečných úseků II. etapa
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404 854,00 Kč
28 459,00 Kč
45 873 421,66 Kč
568 700,00 Kč
22 990,00 Kč
36 300,00 Kč
24 200,00 Kč
222 690,00 Kč
47 352 224,66 Kč

Výdaje na dostavbu bezpečných úseků II. etapa byly uskutečněny v celkové
výši 47.352.224,66 Kč.

Položka č. 16 - Investiční a neinvestiční vícenáklady:
Z položky bylo proplaceno dvanáct faktur za inženýrskou činnost na projektu II. etapa dostavba
bezpečných úseků na cyklotrase v celkové výši 604.198,- Kč od Ing. Libora Šrámka. Faktury byly
odsouhlaseny místopředsedou svazku a zaúčtovány na paragraf 2219, přičemž s položkou 6121 bylo
zaúčtováno 455.749,- Kč a s položkou 5169 bylo zaúčtováno 148.449,- Kč. Dále byly z položky
uhrazeny dvě faktury od Ing. Adolfa Jebavého za autorský dozor v celkové výši 20.096,- Kč. Obě
faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zaúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 6121.
Celkem bylo z položky uhrazeno 624.294,- Kč.
Položka č. 19 - 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. 7720927744 ze dne 23.9.2015 pro období 1.10.201530.9.2016. 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 2015 bylo v celkové výši 31.479,- Kč a bylo
zaúčtováno na paragraf 2219 a položku 5163 - Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění.
Položka č. 22 - Úvěr - financování Dostavba BU - II. etapa - splátka úroků:
Dne 30.7.2015 svazek uzavřel úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou a.s. na financování projektu
Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno - Vídeň na území ČR - II. etapa s maximálním
možným čerpáním 36.000.000,- Kč. Smlouva byla uzavřena na překlenutí období, kdy bylo nutné
dodržet splatnost faktury od firmy Společnost SWIETELSKY - OHL ŽS za stavební práce a
propagaci, až do okamžiku poskytnutí dotačních prostředků z ROP JV. Za půjčené úvěrové
prostředky zaplatil svazek České spořitelně úroky v celkové výši 67.600,- Kč, které byly zaúčtovány
na paragraf 6310 a položku 5141 - úroky vlastní. Úroky byly hrazeny za období srpen až listopad
2015. Dne 11.8.2015 svazek obdržel na bankovní účet úvěrovou částku ve výši 36.000.000,- Kč a
dne 30.11.2015 došlo k jednorázovému splacení úvěrových prostředků ve výši 36.000.000,- Kč. V
prosinci 2015 byl úvěrový účet zrušen.

Rekapitulace všech výdajů v Kč:
Položka č. 1 - Služby (tajemník):
Položka č. 2 - Služby (účetní + audity):
Položka č. 3 - Odměna zprac. DPPO 2014:
Položka č.5 - Propagace projektu:
Položka č. 7 - Poplatky bance:
Položka č. 8 - Úpravy trasy:
Položka č. 9 - Nájemné, školení:
Položka č. 11 - Poplatky za vynětí ze ZPF + LPF + správní poplatky
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471 664,00
96 800,00
7 000,00
121 940,10
5 708,60
1 156 038,50
154,00
2 080,00
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Položka č. 14 - Dostavba bezpečných úseků II. etapa:
Položka č. 16 - Investiční a neinvestiční vícenáklady:
Položka č. 19 - Pojištění staveb dle požadavku ROP JV:
Položka č. 22 - Úvěr - financování Dostavba BU - II. etapa - splátka úroků:
Celkové výdaje roku 2015
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47 352 224,66
624 294,00
31 479,00
67 600,00
49 936 982,86 Kč

Celkové příjmy svazku ve výši 42.900.853,46 Kč jsou shodné s údaji ve výkaze pro hodnocení plnění
rozpočtu a celkové výdaje ve výši 49.936.982,86 Kč jsou taktéž shodné s údaji ve výkaze pro
hodnocení plnění rozpočtu. Rozdíl příjmů a výdajů je mínus 7.036.129,40 Kč. Tento rozdíl je taktéž
shodný s údajem celkové financování ve výkaze pro hodnocení rozpočtu. Rozdíl příjmů a výdajů roku
2015 v celkové výši 7.036.129,40 Kč a zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2014 ve výši
15.000.091,38 Kč je skutečný zůstatek běžného účtu k 31.12.2015, který činí 7.963.961,98 Kč. Tento
zůstatek je doložen dokladovou inventurou a bude využit ke krytí výdajů v následujícím účetním
období.

Svazek v roce 2015 účtoval o několika 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 maximální 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.
V roce 2015 bylo z ROP JV investiční části čerpáno 85% z ERDF ve výši 39.745.897,71 Kč, 15%
vlastní zdroje ve výši 7.013.981,95 Kč, tj. celkem ve výši 46.759.879,66 Kč.
Faktury k dotaci ROP JV - investiční:
INFRAM a.s. - technický dozor
Archeologický ústav AV ČR, Brno - archoe výzkum
Ing. Adolf Jebavý - PDPS projektová dokumentace
Ing. Adolf Jebavý - autorský dozor
Společnost SWIETELSKY - OHL ŽS - stavební práce
Partnerství, o.p.s. - monitorovací zařízení
Celkem výdaje k dotaci ROP JV - investiční

344 850,00 Kč
22 990,00 Kč
28 459,00 Kč
60 004,00 Kč
45 873 421,66 Kč
430 155,00 Kč
46 759 879,66 Kč

V roce 2015 bylo z ROP JV na neinvestiční části čerpáno 85% z ERDF 320.682,90 Kč, 15% vlastní
zdroje ve výši 56.591,10 Kč, tj. celkem ve výši 377.274,- Kč.

Doklady k dotaci ROP JV - neinvestiční:
Česká spořitelna a.s. - bankovní poplatky
SFŽP - trvalý zábor zemědělské půdy
Celní úřad pro JMK - trvalý zábor zemědělské půdy
Partnerství o.p.s. - odborné poradenství
Společnost SWIETELSKY - OHL ŽS - propagace
Celkem výdaje k dotaci ROP JV - neinvestiční

559,00 Kč
10 413,00 Kč
212 277,00 Kč
99 825,00 Kč
54 200,00 Kč
377 274,00 Kč
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2. Dotace z JMK - část A:
Dne 18.12.2014 svazek obdržel z rozpočtu JMK investiční dotaci na financování projektu "Dostavba
II. etapy cyklistické stezky Brno - Vídeň (úseky Přízřenice 1, Modřice, Chrlice 1, Chrlice 2), na základě
smlouvy č. 028251/14/ORR. Smlouva byla uzavřená na celkovou částku 1.994.000,- Kč. Dotace byla
uplatněna u uznatelných nákladů dotace ROP JV, kdy 15% vlastních zdrojů bylo rozděleno na 7,5%
dotační zdroje z JMK a 7,5% vlastní zdroje svazku. Projekt je evidován pod účelovým znakem 221.
Výdaje k této dotaci jsou uznatelné od 1.11.2014. V roce 2014 svazek nerealizoval žádné výdaje k
dotaci. V roce 2015 svazek realizoval výdaje k dotaci v celkové výši 1.764.192,34 Kč. Rozdíl ve výši
229.807,66 Kč byl vrácen v rámci finančního vypořádání dotace dne 1.2.2016 na účet JMK.
Faktury k dotaci z JMK - investiční, 7,5% z fakturované částky úseků části A:
INFRAM a.s. - technický dozor
Archeologický ústav AV ČR, Brno - archeo výzkum
Ing. Adolf Jebavý - PDPS projektová dokumentace
Ing. Adolf Jebavý - autorský dozor
Společnost SWIETELSKY - OHL ŽS - stavební práce
Partnerství, o.p.s. - monitorovací zařízení
Celkem výdaje k dotaci JMK část A - investiční

13 330,18 Kč
272,25 Kč
- Kč
2 319,45 Kč
1 737 516,59 Kč
10 753,87 Kč
1 764 192,34 Kč

3. Dotace z JMK - část B:
Investiční dotace na financování projektu "Dostavba II. etapy cyklistické stezky Brno - Vídeň (úseky
Rebešovice 3, Chrlice 3, Rebešovice 4, Rajhrad 1, Rajhradice 4, Židlochovice 1, Vranovice 2, Přibice
1), na základě smlouvy č. 024485/14/ORR ze dne 3.6.2014. Smlouva byla uzavřená s
Jihomoravským krajem na celkovou částku 1.862.636,- Kč. Dotace byla poskytnutá na základě
Dotačního programu Jihomoravského kraje - "Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v
Jihomoravském kraji v roce 2014".
Dotace byla uplatněna u uznatelných nákladů dotace ROP JV, kdy 15% vlastních zdrojů bylo
rozděleno na 7,5% dotační zdroje z JMK a 7,5% vlastní zdroje svazku. Projekt je evidován pod
účelovým znakem 221. Výdaje k této dotaci jsou uznatelné od 1.1.2014. V roce 2014 svazek z této
dotace financoval částku ve výši 9.225,- Kč, v roce 2015 bylo financováno 1.742.798,62 Kč, celkem
bylo k dotaci vykázáno 1.752.023,62 Kč. Rozdíl ve výši 110.612,38 Kč byl vrácen v rámci finančního
vypořádání dotace dne 1.2.2016 na účet JMK.
Faktury k dotaci z JMK - investiční, 7,5% z fakturované částky úseků části B:
INFRAM a.s. - technický dozor

12 533,58 Kč

Archeologický ústav AV ČR, Brno - archeo výzkum

1 452,00 Kč

Ing. Adolf Jebavý - PDPS projektová dokumentace

11 359,42 Kč

Ing. Adolf Jebavý - autorský dozor

2 180,84 Kč

Společnost SWIETELSKY - OHL ŽS - stavební práce

1 702 990,03 Kč

Partnerství, o.p.s. - monitorovací zařízení

21 507,75 Kč

Celkem výdaje k dotaci JMK část B - investiční

1 752 023,62 Kč

Pořízení majetku v roce 2015:
Náklady jednotlivých úseků staveb byly evidovány dle ORGC na účtu 042 (stavební investice).
Celkem byl na rozpořizovaných investicích v roce 2015 přírůstek ve výši 47.197.571,66 Kč. Jednotlivé
dokončené úseky byly zařazeny do majetkové evidence dne 7.9.2015, kdy byl vydán poslední
kolaudační souhlas k jednotlivým úsekům, a to v celkové výši 50.095.522,14 Kč.
ORGC 2007 - úsek Modřice
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ORGC 2008 - úsek Přízřenice
ORGC 2014 - úsek Židlochovice 1
ORGC 2017 - úsek Vranovice 2
ORGC 2018 - úsek Přibice
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
Na níže uvedených úsecích nedošlo v roce 2015 k žádnému přírůstku dle ORGC na účtu 042
(stavební investice). O všech těchto úsecích bylo na základě rozhodnutí VH dne 10.12.2015
rozhodnuto jako o zmařených investicích v celkové výši 212.703,77 Kč, a to z důvodu, že se v rámci I.
ani II. etapy výstavba nerealizovala a brzké budoucnosti se výstavba ani neplánuje.
ORGC 2022 - úsek Opatovice 2
ORGC 2024 - úsek Ivaň 1
ORGC 2025 - úsek Novosedly 1
ORGC 2026 - úsek Novosedly 2
Kromě dlouhodobého hmotného majetku byl pořízen také drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)
ve výši 36.300,- Kč, a to v podobě pamětní desky na úseku Přízřenice. Na základě rozhodnutí VH ze
dne 10.12.2015 byly vyřazeny bilbordy, které již nesloužily svému účelu, v celkové výši 120.000,- Kč.
Od roku 2012 je majetek pravidelně měsíčně odepisován rovnoměrným způsobem, k přehodnocení
životnosti majetku při inventarizaci majetku dne 19.1.2016 nedošlo. Po celý rok 2015 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 2015 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 jednotlivá čtvrtletí místopředseda svazku Mgr. Tomáš Šenkyřík. Výsledek
kontroly byl vždy bez chyb a nedostatků. Vyhodnocení finanční kontroly za celý rok 2015 provedl Mgr.
Tomáš Šenkyřík. Revizní komise provedla kontrolu účetnictví a rozpočtu v roce 2015 dvakrát, a to
18.2.2015 a 21.12.2015. Taktéž neshledala nedostatky. Přezkum hospodaření svazku proběhl dne
4.2.2016 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 2015:
Rozpis nákladů za rok 2015:
501 - Materiál - Vlastimil Helma - bezpečnostní světla

13 987,60 Kč

502 - Materiál - Vlastimil Helma - basebalové čepice

37 086,50 Kč

511 - Opravy - M&K Buildings s.r.o. - oprava mostku v
Rebešovicích

56 038,50 Kč

9

Cyklistická stezka Brno - Vídeň
dobrovolný svazek obcí

Závěrečný účet za rok 2015

10/11

518 - Ostatní služby - bankovní poplatky běžného a dotačního
účtu

4 450,60 Kč

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

4 235,00 Kč

518 - Ostatní služby - Město Židlochovice - vidimace

1 080,00 Kč

518 - Ostatní služby - Partnerství, o.p.s. - služby k
monitorovacímu zařízení

36 451,25 Kč

518 - Ostatní služby - Obec Rebešovice - služby spojené se
setkáním při ukončení sezóny

14 137,00 Kč

518 - Ostatní služby - Obec Nový Přerov - služby spojené se
setkáním při zahájení sezóny

14 500,00 Kč

518 - Ostatní služby - Vlastimil Helma - služby PR manažera

56 144,00 Kč

518 - Ostatní služby - Společnost SWIETELSKY - OHL ŽS propagace

24 200,00 Kč

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

70 785,00 Kč

518 - Ostatní služby - Město Židlochovice - zpracování účetnictví

96 800,00 Kč

518 - Ostatní služby - Partnerství, o.p.s. - odborné poradenství

99 825,00 Kč

518 - Ostatní služby - SFŽP a Celní úřad pro JMK - trvalý zábor
zemědělské půdy

222 690,00 Kč

518 - Ostatní služby - SFŽP - pronájem pozemku

154,00 Kč

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

503 335,00 Kč

518 - Ostatní služby - Ing. Libor Šrámek - inženýrská činnost

148 449,00 Kč

521 - Ostatní osobní náklady - DPP Ing. Radmila Kafková za
zpracování DPPO

7 000,00 Kč

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

28 855,75 Kč

549 - Ostatní náklady z činnosti - zmařené investice

212 703,77 Kč

551 - Odpisy majetku - investičního majetku

1 272 765,00 Kč

558 - DDHM - Společnost SWIETELSTKY - OHL ŽS - pamětní
deska

36 300,00 Kč

562 - Úroky - Česká spořitelna, a.s. - placené úroky z úvěru

67 600,00 Kč

563 - Kurzové ztráty - kurzový rozdíl k příjmu dotace v EUR

21 081,67 Kč

569 - Ostatní finanční náklady - Česká spořitelna, a.s. - bankovní
poplatky z úvěru
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1 100 000,00 Kč

Náklady celkem

4 151 912,64 Kč

Rozpis výnosů za rok 2015:
603 - Výnosy z pronájmu - pronájem pozemku Město
Židlochovice

154,00 Kč

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

11 580,66 Kč

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

137 000,00 Kč

672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - členské příspěvky
obcí

1 650 836,00 Kč

672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - neinvestiční
dotace z ROP JV

305 769,09 Kč

672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - odpisy dotací

921 721,38 Kč
3 027 061,13 Kč

Výnosy celkem

Rozdíl mezi výnosy a náklady za rok 2015

-

1 124 851,51 Kč

Účetní výsledek hospodaření za rok 2015 je ZTRÁTOVÝ ve výši 1.124.851,51 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 2015 zpracováno nejpozději do
31.3.2016. Daňová přiznání k dani srážkové i zálohové budou podána do stejného termínu.
Z daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2012 vyplynul základ daně ve výši
10.000,- Kč a v roce 2014 vyplynul základ daně ve výši 68.797,- Kč. Daňová úspora ve výši 1.900,- Kč
z roku 2012 a 13.072,- Kč z roku 2014 byla prokázána v roce 2015 u příjmů, které nejsou předmětem
daně, tj. vícenáklady k dotaci z ROP JV na Projekt Dostavba bezpečných úseků na cyklostrase Brno Vídeň na území ČR - II. etapa.

Zpracovala - Ing. Schönwälderová Michaela
Účetní DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň
17.2.2016 v Židlochovicích
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