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DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň
Masarykova 100
IČO: 75045974

Závěrečný účet za rok 2019
Příjmy svazku
Na zasedání Valné hromady konané dne 18.12.2018 byl schválen členský příspěvek ve výši 4,- Kč na
obyvatele. Počet obyvatel jednotlivé obce vůči členskému příspěvku byl stanoven k 1.1.2018. Všechny
členské obce uhradily členský příspěvek pro rok 2019 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.
2 235
377 973
519
1 432
870
3 321
718
630
5 191
1 365
1 174
321
1 100
743
1 031
874
3 721
1 413
953
1 152
2 315
1 628
3 803
414482

Zaplatit
8 916,00 Kč
1 518 108,00 Kč
2 056,00 Kč
5 748,00 Kč
3 592,00 Kč
13 256,00 Kč
2 892,00 Kč
2 636,00 Kč
20 984,00 Kč
5 544,00 Kč
4 700,00 Kč
1 268,00 Kč
4 496,00 Kč
2 916,00 Kč
4 036,00 Kč
3 504,00 Kč
15 332,00 Kč
5 852,00 Kč
3 880,00 Kč
4 632,00 Kč
9 452,00 Kč
6 532,00 Kč
15 184,00 Kč
1 665 516,00

Zaplaceno
8 916,00
1 518 108,00
2 056,00
5 748,00
3 592,00
13 256,00
2 892,00
2 636,00
20 984,00
5 544,00
4 700,00
1 268,00
4 496,00
2 916,00
4 036,00
3 504,00
15 332,00
5 852,00
3 880,00
4 632,00
9 452,00
6 532,00
15 184,00
1 665 516,00

Dne
4.4.2019
24.1.2019
1.3.2019
18.1.2019
12.2.2019
1.4.2019
28.3.2019
12.3.2019
31.1.2019
18.3.2019
8.1.2019
30.1.2019
15.4.2019
1.2.2019
5.3.2019
17.1.2019
20.3.2019
24.4.2019
25.2.2019
20.3.2019
3.5.2019
7.1.2019
9.1.2019

Položka č. 1 - Členské příspěvky:
Členské příspěvky, v celkové výši 1.665.516,- 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 31.12.2019 byly ve výši 629,87 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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Položka č. 8 - Dotace z Jihomoravského kraje:
Dne 16.7.2019 svazek přijal na bankovní účet neinvestiční dotaci z Jihomoravského kraje na akci Údržba
čistoty cyklotrasy Brno - Vídeň ve výši 58.000,- Kč. Dotace byla přijata na položku 4122 - neinvestiční
přijaté transfery od krajů na základě smlouvy číslo 058430/19/ORR. Dotace byla v plné výši vyčerpána a
řádně vyúčtována.
Dne 5.8.2019 svazek přijal na bankovní účet neinvestiční dotaci z Jihomoravského kraje na akci Zahájení
a ukončení sezóny na cyklostezce Brno - Vídeň ve výši 90.000,- Kč. Dotace byla přijata na položku 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů na základě smlouvy číslo JMK057542/19/ORR. Dotace byla
vyčerpána ve výši 68.870,- Kč, částka ve výši 21.130,- Kč byla vrácena dne 2.12.2019 na účet
Jihomoravského kraje mínusem pod položkou 4122.
Dne 23.10.2019 svazek přijal na bankovní účet investiční dotaci z Jihomoravského kraje na realizaci
projektu Podchod pro cyklisty - projektová dokumentace ve výši 140.000,- Kč. Dotace byla přijata na
položku 4222 - investiční přijaté transfery od krajů na základě smlouvy číslo JMK061872/19/ORR. Dotace
byla vyčerpána v plné výši, řádně a včas vyúčtována.
Položka č. 9 - Dotace ze Statutárního města Brna:
Dne 15.5.2019 svazek přijal na bankovní účet neinvestiční dotaci z Magistrátu města Brna na realizaci
projektu Cyklobus na cyklovýlety po cyklostezce Brno - Vídeň ve výši 100.000,- Kč. Dotace byla přijata na
položku 4121 - neinvestiční přijaté transfery od obcí na základě smlouvy číslo 5419092276. Dotace byla
vyčerpána ve výši 73.276,82 Kč, částka ve výši 26.723,18 Kč byla dle smlouvy dne 25.11.2019 vrácena na
účet Magistrátu města Brna. Vratka byla mínusem zaúčtována na položku 4121.
Položka č. 13 - Dotace z Fondu malých projektů:
Dne 2.9.2019 svazek přijal na bankovní účet příjem neinvestiční dotace z Fondu malých projektů na
realizaci projektu Přeshraniční spolupráce obcí na trase cyklostezky Brno - Vídeň ve výši 317.934,40 Kč,
číslo projektu KPF-02-028. Projekt byl realizován v roce 2018, výdaje byly realizovány v roce 2018. Příjem
dotace byl zaúčtován na paragraf 2219 a položku 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené.
Celkový skutečný příjem svazku za rok 2019 byl ve výši 2.324.227,09 Kč.
Rekapitulace příjmů:
Členské příspěvky
Příjmy z úroků
Příjem dotace z Jihomoravského kraje na akci Údržba čistoty cyklotrasy Brno - Vídeň
Příjem dotace z Jihomoravského kraje na akci Zahájení a ukončení sezóny
Příjem dotace z Jihomoravského kraje na akci Podchod pro cyklisty
Příjem dotace z Magistrátu města Brna
Příjem dotace z Fondu malých projektů

1 665 516,00 Kč
629,87 Kč
58 000,00 Kč
68 870,00 Kč
140 000,00 Kč
73 276,82 Kč
317 934,40 Kč

Příjmy celkem

2 324 227,09 Kč

Výdaje svazku
Výdaje svazku byly uskutečňovány dle schváleného rozpočtu Valné hromady konané dne 18.12.2018 a dle
tří rozpočtových opatření schválených dne 28.5.2019, 26.7.2019 a 23.10.2019 a dle tří rozpočtových
opatření účetních.
Skutečné výdaje, v členění dle rozpočtové tabulky, byly uskutečněny následovně:
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Položka č. 1 - Služby (tajemník):
Výdaje na služby tajemníka za období 1/2019-12/2019 byly v celkové výši 414.324,- Kč. Výdaje byly
prováděny na základě přijatých faktur, které byly vždy odsouhlaseny místopředsedou svazku a následně
proplaceny. Jedná se o dvanáct faktur od paní Jitky Jirků, tajemnice svazku. Úhrada faktur byla
zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5169 - nákup ostatních služeb.
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 2018:
Dne 26.2.2019 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.
Položka č. 4 - Propagace projektu:
Setkání zahájení sezóny:
S akcí setkání zahájení sezóny souvisí čtyři faktury v celkové výši 49.752,- Kč. První faktura byla od firmy
EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o. za 300 ks reflexních šátků s potiskem v celkové výši 25.192,- Kč. Faktura
byla zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5139. Druhá faktura byla od pana Aleše Novotného za
vystoupení hudební skupiny Chameleon Groove v celkové výši 19.000,- Kč. Faktura byla zaúčtována pod
paragrafem 2219 a položkou 5169. Třetí faktura byla od města Hrušovany nad Jevišovkou za rozmístění
stolů ve výši 1.815,- Kč, zaúčtováno pod paragrafem 2219 a položkou 5169 a za občerstvení ve výši 1.650,Kč, zaúčtováno pod paragrafem 2219 a položkou 5175 - pohoštění. Čtvrtá faktura byla od paní Boženy
Sedlákové - LUMIS, za občerstvení ve výši 2.095,- Kč, faktura byla zaúčtována pod paragrafem 2219 a
položkou 5175. Všechny faktury byly řádně odsouhlaseny tajemníkem svazku.
Setkání ukončení sezóny:
S akcí setkání ukončení sezóny souvisí osm faktur. První faktura v celkové výši 2.469,- Kč byla od firmy
Technické služby města Hrušovany nad Jevišovkou, s.r.o. za dovoz stolů a lavic. Faktura byla zaúčtována
na paragraf 2219 a položku 5169. Druhá faktura byla od paní Marie Maderové za grafické zpracování a
tisk plakátů ve výši 8.760,- Kč, faktura byla zaúčtovaná na paragraf 2219 a položku 5169. Třetí faktura byla
od paní Mgr. Zdeňky Šardové za prezentaci Nordic Walking ve výši 3.800,- Kč, faktura byla zaúčtována
pod paragrafem 2219 a položkou 5169. Čtvrtá faktura byla od firmy IN MOTION, z.s. za parkourové
vystoupení ve výši 9.500,- Kč, faktura byla zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5169. Pátá
faktura byla od města Židlochovice za vystoupení cimbálové muziky ve výši 10.164,- Kč, faktura byla
zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5169. Šestá faktura byla od pana Pavla Přerovského za
ozvučení akce ve výši 6.500,- Kč, faktura byla zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5169. Sedmá
faktura byla od firmy EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o. za trika s logem ve výši 28.193,- Kč, faktura byla
zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5139. Osmá faktura byla od firmy black MACHINE s.r.o. za
pronájem mobilních toalet ve výši 5.203,- Kč, faktura byla zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou
5164 - nájemné. Všechny faktury byly řádně odsouhlaseny tajemníkem svazku v celkové výši 74.589,- Kč.
Aktualizace www stránek:
Aktualizace webových stránek byla za období 1-12/2019 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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PR manager - služby:
S danou položkou souvisí služby v celkové výši 248.221,82 Kč. Jedná se o sedmnáct faktur a jednu
smlouvu, které byly zaúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 5169. Faktury od firmy Dopravní podnik
města Brna, a.s. za dopravu ze dne 27.4.2019 Hrušovany nad Jevišovkou, Brno ve výši 8.514,77 Kč, za
dopravu Brno, Mikulov ze dne 15.6.2019 ve výši 8.379,25 Kč, za dopravu Brno, Židlochovice, Pasohlávky,
Hevlín Laa an der Thaya ze dne 5.7.2019 ve výši 8.056,- Kč, za dopravu Židlochovice, Hevlín, Laa an der
Thaya ze dne 24.8.2019 ve výši 8.252,- Kč, doprava Brno, Wagramer Strase ze dne 31.8.2019 ve výši
12.256,- Kč, faktura od firmy L&V JUGA s.r.o. za zajištění cateringu ve výši 2.660,- Kč a zajištění cateringu
pro účastníky cyklovýletu dne 17.8.2019 ve výši 7.200,- Kč, faktury od firmy ADOSA a.s. za dopravu Brno,
Laa ze dne 25.5.2019 ve výši 7.600,- Kč, za dopravu Brno, Nový Přerov ze dne 29.6.2019 ve výši 6.872,80
Kč, za dopravu Brno, Židlochovice, Laa an der Thaya ve výši 9.075,- Kč, doprava Brno, Židlochovice,
Vídeň ze dne 31.8.2019 ve výši 10.200,- Kč, doprava Židlochovice, Brno ze dne 5.10.2019 ve výši 3.146,Kč, faktury od paní Marie Maderové za zpracování propagačních materiálů ve výši 115.805,- Kč a za
grafické zpracování a tisk plakátů ve výši 13.400,- Kč, úhrada dle licenční smlouvy pro Cimbálovou muziku
Pálinka ve výši 11.500,- Kč, faktura od Folklorního souboru Švarcavan, z.s. za vystoupení v Nosislavy dne
17.8.2019 ve výši 6.000,- Kč, faktury od Mgr. Jana Brenzela ze překlady a tlumočení ve výši 6.680,- Kč a
překlad smlouvy o dílo a dohody o spolupráci ve výši 2.625,- Kč. Faktury byly odsouhlaseny
místopředsedou svazku a tajemníkem svazku.
PR manager - dohody o provedení práce:
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
30.000,- Kč. Položky byly odsouhlaseny místopředsedou svazku a zaúčtovány na paragraf 2219 a položku
5021 - ostatní osobní výdaje.

Rekapitulace výdajů na propagaci projektu:
Setkání zahájení sezóny - otvírání sezóny
Setkání ukončení sezóny - uzavírání sezóny
Aktualizace www stránek
PR manager - služby
PR manager - dohody o provedení práce
Celkové výdaje na propagaci projektu

49 752,00 Kč
74 589,00 Kč
4 235,00 Kč
248 221,82 Kč
30 000,00 Kč
406 797,82 Kč

Výdaje na propagaci projektu byly uskutečněny v celkové výši 406.797,82 Kč.
Položka č. 6 - Poplatky bance:
V roce 2019 svazek zaplatil na bankovních poplatcích částku ve výši 3.075,- Kč. Poplatky byly zaúčtovány
pod paragrafem 6310 - obecné příjmy a výdaje finančních operací a položkou 5163 - služby peněžních
ústavů.

Položka č. 7 - Úpravy trasy:
Opravy (mostky, komunikace):
Z položky byly uhrazeny čtyři faktury v celkové výši 113.041,- Kč. Dvě faktury byly od firmy Partnerství,
o.p.s. za opravu značení a inventarizaci značení ve výši 44.581,- Kč a za opravu značení ve výši 5.000,Kč. Další dvě faktury byly od firmy Vodárenská a.s. za opravu povrchu cyklostezky ve výši 31.609,- Kč a ve
výši 31.851,- Kč. Všechny přijaté faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zaúčtovány na paragraf
2219 a položku 5171 - opravy a udržování.
Služby (mostky, komunikace):
Z položky byla uhrazena jedna faktura firmě MANDLOŇ s.r.o. za údržbu cyklostezky ve výši 68.999,04 Kč.
Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5169.
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Příspěvky obcím:
Z položky byly vyplaceny dva příspěvky obcím v celkové výši 173.430,- Kč. První příspěvek byl obci
Jevišovka na opravu cyklostezky ve výši 125.430,- Kč a druhý příspěvek byl vyplacen obci Pasohlávky na
opravu dřevěných mostků na cyklotrase ve výši 48.000,- Kč. Oba příspěvky byly odsouhlaseny tajemníkem
svazku a zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 5321 - neinvestiční transfery obcím.
Rekapitulace výdajů na úpravy trasy:
Opravy (mostky, komunikace)
Služby (mostky, komunikace)
Příspěvky obcím
Celkové výdaje na úpravy trasy

113 041,00 Kč
68 999,04 Kč
173 430,00 Kč
355 470,04 Kč

Výdaje na úpravy trasy byly uskutečněny v celkové výši 355.470,04 Kč.
Položka č. 8 - Nájemné, školení, občerstvení:
Z položky nájemné, školení a občerstvení byla uhrazena jedna faktura paní Jitce Jirků za občerstvení ve
výši 297,- Kč, faktura byla zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5175. Druhý výdaj byl za pronájem
schránky v Komerční bance za rok 2019 v celkové výši 3.702,60 Kč, výdaj byl zaúčtován pod paragrafem
2219 a položkou 5164 - nájemné. Celkem byly z položky uhrazeny výdaje ve výši 3.999,60,- Kč.
Položka č. 9 - Drobné výdaje (CD + kancelářské potřeby, aj.):
Z položky bylo uhrazeno sedm faktur v celkové výši 13.175,65 Kč. První faktura byla od firmy GORDIC
spol. s r.o. za aktualizaci programu na mzdy ve výši 1.772,65 Kč, faktura byla zaúčtována pod paragrafem
2219 a položkou 5169. Druhá faktura byla od města Židlochovice za kancelářské potřeby ve výši 2.676,Kč, faktura byla zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5139. Zbylých pět faktur bylo od paní Jitky
Jirků za kancelářské potřeby v celkové výši 8.468,- Kč, zaúčtováno pod paragrafem 2219 a položkou 5139,
za poštovné ve výši 259,- Kč, zaúčtováno pod paragrafem 2219 a položkou 5161 - poštovní služby.
Všechny výdaje byly odsouhlaseny tajemníkem svazku.
Položka č. 10 - Správní poplatky:
Z položky byly uhrazeny dva správní poplatky vydané Městským úřadem Židlochovice v celkové výši
30.000,- Kč. První poplatek byl vydán na akci Podchod pro cyklisty pod II/416 Blučina obchvat ve výši
10.000,- Kč. Poplatek byl zaúčtován pod paragrafem 2219 a položkou 5365 - platby daní a poplatků
krajům, obcím a státním fondům. Druhý poplatek byl ve výši 20.000,- Kč na akci Dostavba bezpečných
úseků III. etapa. Poplatek byl zaúčtován pod paragrafem 2219 a položkou 6121 - budovy, haly a stavby.
Položka č. 11 - Dokumentace Obchvat Blučina:
Z položky byla uhrazena jedna faktura od firmy HBH Projekt spol. s r.o. za projektovou dokumentaci pro
akci Podchod pro cyklisty II/416 Blučina obchvat ve výši 235.950,- Kč. Faktura byla odsouhlasena
tajemníkem svazku a zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 6119 - ostatní nákup dlouhodobého
nehmotného majetku.
Položka č. 12 - Dostavba bezpečných úseků III. etapa:
Z položky byla uhrazena jedna faktura od Ing. Adolfa Jebavého za zajištění vydání územního rozhodnutí
pro III. etapu dostavby bezpečných úseků ve výši 224.471,- Kč. Faktura byla odsouhlasena tajemníkem
svazku a zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 6121 - budovy, haly a stavby.
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Položka č. 15 - Pojištění staveb:
Položka obsahuje sjednané pojištění vybudovaných staveb na jednotlivých úsecích cyklotrasy s
pojišťovnou Kooperativa a.s. dle smlouvy č. 8603475221 ze dne 20.9.2019. Pojistné zahrnuje živelní
pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění pro případ vandalismu, pojištění odpovědnosti za újmu.
Pojistné bylo vypočteno v celkové výši 48.270,- Kč a bylo zaúčtováno na paragraf 2219 a položku 5163 služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění.

Rekapitulace všech výdajů v Kč:
Položka č. 1 - Služby (tajemník)
Položka č. 2 - Služby (účetní + audity)
Položka č. 3 - Odměna zprac. DPPO 2018
Položka č. 4 - Propagace projektu
Položka č. 6 - Poplatky bance
Položka č. 7 - Úpravy trasy
Položka č. 8 - Nájemné, školení, občerstvení
Položka č. 9 - Drobné výdaje (CD + kancelářské potřeby, aj.)
Položka č. 10 - Správní poplatky:
Položka č. 11 - Dokumentace Obchvat Blučina:
Položka č. 12 - Dostavba bezpečných úseků III. Etapa
Položka č. 15 - Pojištění staveb dle požadavku ROP JV
Celkové výdaje roku 2019

414 324,00
96 800,00
7 000,00
406 797,82
3 075,00
355 470,04
3 999,60
13 175,65
30 000,00
235 950,00
224 471,00
48 270,00
1 839 333,11 Kč

Celkové příjmy svazku ve výši 2.324.227,09 Kč jsou shodné s údaji ve výkaze pro hodnocení plnění
rozpočtu a celkové výdaje ve výši 1.839.333,11 Kč jsou taktéž shodné s údaji ve výkaze pro hodnocení
plnění rozpočtu. Rozdíl příjmů a výdajů je plus 484.893,98 Kč. Tento rozdíl je taktéž shodný s údajem
celkové financování ve výkaze pro hodnocení rozpočtu. Rozdíl příjmů a výdajů roku 2019 v celkové výši
484.893,98 Kč a zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2018 ve výši 6.565.951,67 Kč je skutečný zůstatek
běžného účtu k 31.12.2019, který činí 7.050.845,65 Kč. Tento zůstatek je doložen dokladovou inventurou a
bude využit ke krytí výdajů v následujícím účetním období.
Svazek v roce 2019 přijal celkem pět dotací.
Dotace z Jihomoravského kraje na akci Údržba čistoty cyklotrasy Brno - Vídeň:
Dne 2.7.2019 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 2019 na akci Údržba čistoty cyklotrasy Brno - Vídeň . Dotace byla
přiznána ve výši 58.000,- Kč, přičemž souhrn předpokládaných uznatelných výdajů na realizaci projektu
činil 90.000,- Kč. Neinvestiční dotaci svazek přijal na bankovní účet dne 16.7.2019 na základě smlouvy
číslo 058430/19/ORR. Dotace byla v plné výši vyčerpána a řádně vyúčtována.
Výdaje k dotaci z Jihomoravského kraje na akci Údržba čistoty cyklotrasy Brno - Vídeň:
Partnerství, o.p.s. - oprava značení
Vodárenská a.s. - oprava povrchu
MANDLOŇ s.r.o. - údržba

2 000,00 Kč
16 000,00 Kč
40 000,00 Kč

Celkem výdaje k dotaci z Jihomoravského kraje

58 000,00 Kč
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Dotace z Jihomoravského kraje na akci Podchod pro cyklisty - projektová dokumentace:
Dne 17.10.2019 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci
Podchod pro cyklisty - projektová dokumentace (Obchvat Blučina) . Dotace byla přiznána ve výši 140.000,Kč, přičemž souhrn předpokládaných uznatelných výdajů na realizaci projektu činil 236.000,- Kč. Investiční
dotaci svazek přijal na bankovní účet dne 23.10.2019 na základě smlouvy číslo JMK061882/19/ORR.
Dotace byla v plné výši vyčerpána a řádně vyúčtována.
Výdaje k dotaci z Jihomoravského kraje na akci Podchod pro cyklisty - projektová dokumentace:
HBH Projekt spol. s r.o. - projektová dokumentace
140 000,00 Kč
Celkem výdaje k dotaci z Jihomoravského kraje
140 000,00 Kč
Dotace z Jihomoravského kraje na akci Otevírání a uzavírání sezóny na cyklotrase:
Dne 27.6.2019 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci
Zahájení a ukončení sezóny na cyklostezce Brno - Vídeň. Dotace byla přiznána ve výši 90.000,- Kč,
přičemž souhrn předpokládaných uznatelných výdajů na realizaci projektu činil 190.000,- Kč. Neinvestiční
dotaci svazek přijal na bankovní účet dne 5.8.2019 na základě smlouvy číslo JMK057542/19/ORR. Dotace
byla řádně vyčerpána ve výši 68.870,- Kč, částka ve výši 21.130,- Kč byla vrácena dne 2.12.2019 na účet
Jihomoravského kraje.
Výdaje k dotaci z Jihomoravského kraje na akci Otevírání a uzavírání sezóny na cyklotrase:
Marie Maderová - grafické zpracování a tisk plakátů
6 298,00 Kč
Aleš Novotný - vystoupení hudební skupiny Chameleon Groove
13 821,88 Kč
Město Hrušovany nad Jevišovkou - rozmístění stolů a lavice, občerstvení
1 628,55 Kč
Technické služby města Hrušovany nad Jevišovkou - dovoz stolů a lavic
1 160,43 Kč
Sedláková Božena - LUMIS - občerstvení
224,50 Kč
EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o. - reflexní šátky s potiskem
11 840,24 Kč
Marie Maderová - grafické zpracování a tisk plakátů
4 117,20 Kč
EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o. - trika s logem
13 250,71 Kč
Mgr. Zdeňka Šardová - prezentace Nordic Walking
1 786,00 Kč
IN MOTION, z.s. - parkourové vystoupení
4 465,00 Kč
black MACHINE s.r.o. - pronájem mobilních toalet
2 445,41 Kč
Město Židlochovice - vystoupení cimbálové muziky
4 777,08 Kč
Pavel Přerovský - ozvučení akce
3 055,00 Kč
Celkem výdaje k dotaci z Jihomoravského kraje
68 870,00 Kč
Dotace ze Statutárního města Brna:
Dne 9.5.2019 byla uzavřena smlouva č. 5419092276 o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města
Brna. Předmětem smlouvy bylo poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu Cyklobus na
cyklovýlety po cyklostezce Brno - Vídeň. Dotace byla přiznána ve výši 100.000,- Kč, přičemž souhrn
předpokládaných uznatelných výdajů na realizaci projektu činil 100.000,- Kč. Neinvestiční dotaci svazek
přijal na bankovní účet dne 15.5.2019. Dotace byla částečně vyčerpána ve výši 73.276,82 Kč a řádně
vyúčtována. Částka ve výši 26.723,18 Kč byla vrácena na bankovní účet Statutárního města Brna dne
25.11.2019.
Výdaje k dotaci ze Statutárního města Brna:
Faktury firmy ADOSA a.s. za dopravu
Faktura od Dopravního podniku města Brna, a. s. za přepravu osob
Celkem výdaje k dotaci ze Statutárního města Brna
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Dotace z Fondu malých projektů:
Dne 30.4.2019 byla uzavřena smlouva o financování malého projektu v rámci projektu Fond malých
projektů Program Interreg V-A Rakousko - Česká republika. Předmět projektu byl Poznáváme folklor
sousedů na cyklostezce Brno - Vídeň, číslo projektu KPF-02-108. Dotace byla poskytnuta jako
neinvestiční, z čehož 85% bylo hrazeno z fondu a 15% z vlastních zdrojů. Celkové výdaje projektu mohly
dosahovat až 12.070,- EUR, z čehož 10.259,50 EUR bylo možno čerpat z fondu a 1.810,50 EUR z
vlastních zdrojů. Dotace byla řádně a včas plněna, vyúčtována byla dne 11.10.2019. Příjem dotace je
očekáván v roce 2020 v předpokládané výši 160.318,04 Kč, tj. 6.309,25 EUR.

Výdaje k dotaci z Fondu malých projektů:
Faktura od firmy L&V JUGA s.r.o. - zajištění cateringu

2 261,00 Kč

Faktura od firmy ADOSA a.s. - přeprava osob

7 713,75 Kč

Faktura od paní Marie Maderové - zpracování propagačních materiálů

98 434,25 Kč

Úhrada dle licenční smlouvy s Cimbálovou muzikou Pálinka

9 775,00 Kč

Faktura od spolku Folklorní soubor Švarcavan, z.s. - vystoupení v Nosislavy

5 100,00 Kč

Faktura od firmy L&V JUGA s.r.o. - catering pro účastníky cyklovýletu

6 120,00 Kč

Faktura od Mgr. Jany Brenzel - překlady a tlumočení
Celkem výdaje k dotaci z Fondu malých projektů

5 678,00 Kč
135 082,00 Kč

Součástí paušálních nákladů projektu byly personální výdaje a kancelářské a administrativní výdaje.
Svazek na personální výdaje vynaložil částku ve výši 30.000,- Kč a na kancelářské výdaje částku ve výši
2.676,- Kč.
V roce 2019 svazek pořídil projektovou dokumentaci Podchod pro cyklisty - Blučina obchvat ve výši
235.950,- Kč, evidovaný na účtu 019 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek. Na účtu 042 - nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek došlo k nárůstu ve výši 244.471,- Kč, jedná se o dvě faktury z položky 12 dostavba bezpečných úseků III. etapa. Od roku 2012 je majetek pravidelně měsíčně odepisován
rovnoměrným způsobem, k přehodnocení životnosti majetku při inventarizaci majetku dne 17.1.2020
nedošlo. Po celý rok 2019 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.

V roce 2019 svazek předal na základě darovacích smluv majetek v celkové výši 3.699.545,29 Kč. Jedná
se o majetek předaný členské obci Rajhradice v rámci úseků 1, 2 a 3, který vznikl při realizaci I. etapy
dostavby bezpečných úseků na cyklotrase Brno - Vídeň na území ČR. Majetek byl předán obci, včetně
příslušné části dotace:

Rajhradice 1

16.1.2019

1 508 403,09

Rajhradice 2
Rajhradice 3

16.1.2019
16.1.2019

1 358 917,41
832 224,79

Celkem předaný majetek

3 699 545,29
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Po celý rok 2019 probíhala kontrola účetnictví a rozpočtu dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
Průběžnou kontrolu prováděla měsíčně tajemnice svazku Jitka Jirků. Následnou kontrolu prováděl za
jednotlivá čtvrtletí místopředseda svazku Ing. Bronislav Svoboda. Výsledek kontroly byl vždy bez chyb a
nedostatků. Vyhodnocení finanční kontroly za celý rok 2019 provedl Ing. Bronislav Svoboda. Revizní
komise provedla kontrolu účetnictví a rozpočtu v roce 2019 dvakrát, a to 17.1.2019 a 3.12.2019. Taktéž
neshledala nedostatky. Přezkum hospodaření svazku proběhl dne 4.2.2020 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.

Rozpis výsledku hospodaření za rok 2019:

Rozpis nákladů za rok 2019:
501 - Materiál - Jitka Jirků - kancelářské potřeby

8 468,00 Kč

501 - Materiál - Město Židlochovice - kancelářské potřeby

2 676,00 Kč

501 - Materiál - EMIT sociální podnik - reflexní štítky, trika

53 385,00 Kč

511 - Opravy a udržování - Vodárenská a.s. - oprava cyklostezky

63 460,00 Kč

511 - Opravy a udržování - Partnerství, o.p.s. - oprava značení

49 581,00 Kč

513 - Náklady na reprezentaci - Jitka Jirků - kapsle Tchibo

297,00 Kč

513 - Náklady na reprezentaci - Hrušovany nad Jevišovkou občerstvení

1 650,00 Kč

513 - Náklady na reprezentaci - Sedláková Božena - občerstvení

2 095,00 Kč

518 - Ostatní služby - Mandloň - údržba cyklostezky

68 999,04 Kč

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

4 235,00 Kč

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

1 258,40 Kč

518 - Ostatní služby - Aleš Novotný - vystoupení hudební
skupiny
518 - Ostatní služby - Jitka Jirků - poštovné

19 000,00 Kč
165,00 Kč

518 - Ostatní služby - Jitka Jirků - výkon tajemníka

414 418,00 Kč

518 - Ostatní služby - Mgr. Jana Brenzel - překlady

9 305,00 Kč

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

9

96 800,00 Kč
7 000,00 Kč

Cyklistická stezka Brno - Vídeň
dobrovolný svazek obcí

Závěrečný účet za rok 2019

518 - Ostatní služby - Cimbálová muzika Pálinka - vystoupení
518 - Ostatní služby - Marie Maderová - zpracování
propagačních materiálů

10/11

11 500,00 Kč
137 965,00 Kč

518 - Ostatní služby - Bankovní poplatky

3 075,00 Kč

518 - Ostatní služby - Pronájem schránky v Komerční bance

3 702,60 Kč

518 - Ostatní služby - Hrušovany nad Jevišovkou - rozmístění
stolů

1 815,00 Kč

518 - Ostatní služby - Technické služby města Hrušovany nad
Jevišovkou - dovoz

2 469,00 Kč

518 - Ostatní služby - Adosa - doprava

36 893,80 Kč

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

45 458,02 Kč

518 - Ostatní služby - Mgr. Zdenka Šardová - prezentace Nordic
Walking

3 800,00 Kč

518 - Ostatní služby - black MACHINE s.r.o. - pronájem toalet

5 203,00 Kč

518 - Ostatní služby - L & V JUGA - zajištění catteringu

9 860,00 Kč

518 - Ostatní služby - Folklorní soubor Švarcavan - vystoupení

6 000,00 Kč

518 - Ostatní služby - Pavel Přerovský - ozvučení

6 500,00 Kč

518 - Ostatní služby - IN MOTION, z.s. - parkourové vystoupení

9 500,00 Kč

518 - Ostatní služby - Město Židlochovice - vystoupení cimbálové
muziky
518 - Ostatní služby - Gordic - pronájem mzdového programu

10 164,00 Kč
1 772,65 Kč

521 - Mzdové náklady - dohody o provedení práce

30 000,00 Kč

538 - Jiné daně a poplatky - Městský úřad Židlochovice - správní
poplatek

10 000,00 Kč

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

69 672,00 Kč

551 - Odpisy majetku - investičního majetku

1 466 675,00 Kč

563 - Kurzové ztráty - z fakturace Stadtgemeinde Laa

8 744,04 Kč

572 - náklady vybraných místních vládních institucí na transfery příspěvek obci Pasohlávky na opravu mostku

48 000,00 Kč

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

125 430,00 Kč

Náklady celkem

2 856 991,55 Kč
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Rozpis výnosů za rok 2019:
662 - Úroky - přijaté úroky z finančních prostředků běžného a
dotačního účtu

629,87 Kč

672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - členské příspěvky
obcí

1 665 516,00 Kč

672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - odpisy dotací

1 148 639,25 Kč

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

163 466,76 Kč

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

126 870,00 Kč

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

73 276,82 Kč
3 178 398,70 Kč

Výnosy celkem

Rozdíl mezi výnosy a náklady za rok 2019

321 407,15 Kč

Účetní výsledek hospodaření za rok 2019 je ZISKOVÝ ve výši 321.407,15 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 bylo za rok 2019 zpracováno dne 11.2.2020. Daňová
přiznání k dani srážkové i zálohové byla podána ve stejném termínu.
Z daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2019 vyplynul základ daně ve výši 0,- Kč.

Zpracovala - Ing. Schönwälderová Michaela
Účetní DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň
18.2.2020 v Židlochovicích
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