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DSO Cyklistická stezka Brno - Víde ň

Masarykova 100
IČO: 75045974

Příjmy svazku

Obec počet obyv. Zaplatit Zaplaceno Dne
Blu čina 2 242 8 968,00 Kč              8 968,00 Kč         12.3.2020
Brno 380 681 1 522 724,00 Kč       1 522 724,00 Kč  29.1.2020
Brod nad Dyjí 531 2 124,00 Kč              2 124,00 Kč         30.1.2020
Hevlín 1 437 5 748,00 Kč              5 748,00 Kč         21.2.2020
Hrabětice 889 3 556,00 Kč              3 556,00 Kč         8.1.2020
Hruš.nad Jev. 3 330 13 320,00 Kč            13 320,00 Kč       28.4.2020
Hrušovany u Brna 3 564 14 256,00 Kč            14 256,00 Kč       13.1.2020
Ivaň 723 2 892,00 Kč              2 892,00 Kč         4.2.2020
Jevišovka 677 2 708,00 Kč              2 708,00 Kč         4.2.2020
Modřice 5 296 21 184,00 Kč            21 184,00 Kč       12.2.2020
Nosislav 1 375 5 500,00 Kč              5 500,00 Kč         17.3.2020
Novosedly 1 206 4 824,00 Kč              4 824,00 Kč         2.1.2020
Nový P řerov 316 1 264,00 Kč              1 264,00 Kč         23.3.2020
Opatovice 1 114 4 456,00 Kč              4 456,00 Kč         31.3.2020
Pasohlávky 719 2 876,00 Kč              2 876,00 Kč         29.1.2020
Přibice 1 025 4 100,00 Kč              4 100,00 Kč         27.1.2020
Přísnotice 878 3 512,00 Kč              3 512,00 Kč         6.4.2020
Rajhrad 3 852 15 408,00 Kč            15 408,00 Kč       20.3.2020
Rajhradice 1 505 6 020,00 Kč              6 020,00 Kč         2.4.2020
Rebešovice 990 3 960,00 Kč              3 960,00 Kč         21.2.2020
Vojkovice 1 172 4 688,00 Kč              4 688,00 Kč         17.3.2020
Vranovice 2 374 9 496,00 Kč              9 496,00 Kč         26.3.2020
Žabčice 1 636 6 544,00 Kč              6 544,00 Kč         15.1.2020
Židlochovice 3 826 15 304,00 Kč            15 304,00 Kč       27.4.2020

421358 1 685 432,00 Kč      1 685 432,00 Kč  

Položka č. 1 - Členské p říspěvky:

Položka č. 2 - Příjmy z úrok ů:

Na zasedání Valné hromady konané dne 3.12.2019 byl schválen členský příspěvek ve výši 4,- Kč na
obyvatele. Počet obyvatel jednotlivé obce vůči členskému příspěvku byl stanoven k 1.1.2019. Všechny
členské obce uhradily členský příspěvek pro rok 2020 ve stanovené výši:

Členské příspěvky, v celkové výši 1.685.432,- 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 31.12.2020 byly ve výši 662,65 Kč. Přijaté úroky byly zaúčtovány pod paragrafem
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací a položkou 2141 - příjmy z úroků.

Závěrečný ú čet za rok 2020
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Celkový skutečný příjem svazku za rok 2020  byl ve výši 2.042.923,-- Kč.

Rekapitulace p říjmů:
Členské příspěvky 1 685 432,00 Kč
Příjmy z úroků 662,65 Kč
Dotace ze Statutárního města Brna 77 365,83 Kč
Dotace z Fondu malých projektů 162 034,16 Kč
Příspěvky od Rakouských obcí 117 428,36 Kč

Příjmy celkem 2 042 923,00 Kč

Výdaje svazku

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

Položka č. 1 - Služby (tajemník):

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

Dne 3.9.2020 svazek přijal na bankovní účet příjem neinvestiční dotace z Fondu malých projektů na
realizaci projektu Poznáváme folklor sousedů na cyklostezce Brno - Vídeň ve výši 162.034,16 Kč, číslo
projektu KPF-02-108. Projekt byl realizován v roce 2019, výdaje byly realizovány v roce 2019. Příjem
dotace byl zaúčtován na paragraf 2219 a položku 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené.

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 1/2020-12/2020 byly v celkové výši 416.172,- 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. 3 - Dotace ze Statutárního m ěsta Brna:
Dne 27.5.2020 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 5420092390. Dotace byla
vyčerpána ve výši 77.365,83 Kč, částka ve výši 22.634,17 Kč byla dle smlouvy dne 2.12.2020 vrácena na
účet Magistrátu města Brna. Vratka byla mínusem zaúčtována na položku 4121. 

Položka č. 4 - Dotace z Fondu malých projekt ů:

Položka č. 5 - Příspěvky od Rakouských obcí:

Výdaje svazku byly uskutečňovány dle schváleného rozpočtu Valné hromady konané dne 3.12.2019 a dle
tří rozpočtových opatření z nichž jedno bylo schváleno dne 28.5.2020 a zbylá dvě byla pouze účetní.

Svazek se rozhodl realizovat směrové značení cyklistické stezky na rakouské straně. Z tohoto důvodu byly
s rakouskými městy uzavřeny smlouvy o příspěvku na směrové značení. Jedná se o města Stadtgemeinde
Mistelbach, Gemeinde Fallbach, Marktgemeinde Asparn an der Zaya a Stadtgemeinde Laa an der Thaya.
Celkem bylo na příspěvcích od rakouských měst vybráno 117.428,36 Kč. Příspěvky byly zaúčtovány na
položku 4152 - neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí.
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Položka č. 4 - Propagace projektu:

Setkání zahájení sezóny:

Setkání ukon čení sezóny:

Aktualizace www stránek:

Občerstvení:

PR manager - služby:

Monitorovací systém - údržba, reporty:

Rekapitulace výdaj ů na propagaci projektu:
Setkání zahájení sezóny - otvírání sezóny 24 321,50 Kč
Setkání ukončení sezóny - uzavírání sezóny 15 050,00 Kč
Aktualizace www stránek 4 235,00 Kč
Občerstvení 989,00 Kč
PR manager služby 90 675,43 Kč

Aktualizace webových stránek byla za období 1-12/2020 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. 

S akcí setkání ukončení sezóny souvisí tři faktury. První faktura v celkové výši 7.050,- Kč byla od firmy
Marie Maderová za grafické práce a tisk letáků, druhá faktura byla uhrazena dle licenční smlouvy s
uměleckou skupinou Hudební duo Divishow v celkové výši 3.000,- Kč. Faktura byla vystavena za
umělecké vystoupení. Třetí faktura byla od firmy Migrhty Shake Znojmo z.s. za vystoupení v celkové výši
5.000,- Kč. Všechny tři faktury byly zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 5169. Všechny faktury byly
řádně odsouhlaseny tajemníkem svazku v celkové výši 15.050,- Kč.

S danou položkou souvisí služby v celkové výši 90.675,43 Kč. Jedná se o deset faktur, které byly
zaúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 5169. Z toho bylo osm faktur od firmy Dopravní podnik
města Brna, a.s. za přepravu osob v celkové výši 77.365,83 Kč. Zbylé dvě faktury byly od firmy Partnerství,
o.p.s., a to za účast na konferenci v Roudnici nad Labem, které se zúčastnila tajemnice svazku Jitka Jirků.
Faktura byla v celkové výši 1.500,- Kč. Druhá faktura byla ve výši 11.809,60 Kč za údržbu značení na
cyklostezce v období 6-11/2020. Faktury byly odsouhlaseny místopředsedou svazku a tajemníkem svazku.

Dne 8.10.2020 svazek zaplatil za občerstvení částku ve výši 989,- Kč městu Hrušovany nad Jevišovkou.
Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5175 -
pohoštění.

Položka č. 3 - Odměna zprac. DPPO 2019:
Dne 12.2.2020 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.

Dne 29.12.2020 svazek uhradil fakturu firmě Partnerství, o.p.s. ve výši 41.382,- Kč za sběr a vyhodnocení
dat z automatických sčítačů. Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována na paragraf
22219 a položku 5169.

S akcí setkání zahájení sezóny souvisí dvě faktury v celkové výši 24.321,50 Kč. První faktura byla od firmy
EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o. za 150 ks skládacích batohů s potiskem v celkové výši 23.777,- Kč.
Faktura byla zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5139. Druhá faktura byla od firmy Centrum
digitálního tisku s.r.o. za tisk letáků A5 v celkové výši 544,50 Kč. Faktura byla zaúčtována pod paragrafem
2219 a položkou 5139. Faktury byly řádně odsouhlaseny tajemníkem svazku.
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Monitorovací systém - údržba, reporty 41 382,00 Kč
Celkové výdaje na propagaci projektu 176 652,93 Kč

Výdaje na propagaci projektu  byly uskutečněny v celkové výši 176.652,93 Kč. 

Položka č. 6 - Poplatky bance:

Položka č. 7 - Úpravy trasy:

Výroba zna čení Rakousko:

Údržba a opravy monitorovacího systému:

Údržba a opravy na cyklostezce:

Rekapitulace výdaj ů na úpravy trasy:
Výroba značení Rakousko 219 729,00 Kč
Údržba a opravy monitorovacího systému 58 226,00 Kč
Údržba a opravy na cyklostezce 29 920,00 Kč
Celkové výdaje na úpravy trasy 307 875,00 Kč

Výdaje na úpravy trasy  byly uskutečněny v celkové výši 307.875,-- Kč. 

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

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

Z položky bylo uhrazeno pět faktur v celkové výši 9.173,--Kč paní Jitce Jirků, a to za kancelářské potřeby
ve výši 8.826,- Kč, zaúčtováno na paragraf 2219 a položku 5139 a za poštovné ve výši 347,- Kč,
zaúčtováno na paragraf 2219 a položku 5161 - poštovní služby. Všechny výdaje byly odsouhlaseny
místopředsedou svazku. 

Z položky nájemné, školení a občerstvení byly uhrazeny tři faktury paní Jitce Jirků za občerstvení v celkové
výši 946,- Kč, faktury byly zaúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 5175. Dále byl z položky uhrazen
pronájem schránky v Komerční bance za rok 2020 v celkové výši 3.630,--Kč, výdaj byl zaúčtován pod
paragrafem 2219 a položkou 5164 - nájemné. Celkem byly z položky uhrazeny výdaje ve výši 4.576,--Kč.

Z položky byly uhrazeny dvě faktury v celkové výši 219.729,- Kč. Obě faktury byly od Ing. Jana Gemely za
směrové značení na cyklostezce. Faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zaúčtovány na paragraf
2219 a položku 5139. 

Z položky byly uhrazeny dvě faktury od firmy Partnerství, o.p.s. v celkové výši 58.226,- Kč. První faktura
byla za sběr a vyhodnocení dat z automatických sčítačů ve výši 45.012,- Kč a druhá faktura byla za údržbu
cyklistického značení ve výši 13.214,- Kč. Faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zaúčtovány na
paragraf 2219 a položku 5169. 

Z položky byla vyplacena jedna faktura firmě MANDLOŇ s.r.o. za odstranění nánosu hlíny a zametení
komunikace ve výši 14.520,- Kč a jeden příspěvek obci Brod nad Dyjí ve výši 15.400,- Kč. Faktura byla
zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5169. Příspěvek byl zaúčtován na paragraf 2219 a položku 5321 -
neinvestiční transfery obcím. Oba výdaje v celkové výši 29.920,- Kč byly odsouhlaseny tajemníkem
svazku.

V roce 2020 svazek zaplatil na bankovních poplatcích částku ve výši 2.367,33 Kč. Poplatky byly
zaúčtovány pod paragrafem 6310 - obecné příjmy a výdaje finančních operací a položkou 5163 - služby
peněžních ústavů.
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Rekapitulace všech výdaj ů v Kč:
Položka č. 1 - Služby (tajemník) 416 172,00
Položka č. 2 - Služby (účetní + audity) 96 800,00
Položka č. 3 - Odměna zprac. DPPO 2019 7 000,00
Položka č. 4 - Propagace projektu 176 652,93
Položka č. 6 - Poplatky bance 2 367,33
Položka č. 7 - Úpravy trasy 307 875,00
Položka č. 8 - Nájemné, školení, občerstvení 4 576,00
Položka č. 9 - Drobné výdaje (CD + kancelářské potřeby, aj.) 9 173,00
Položka č. 12 - Dostavba bezpečných úseků III. etapa 466 257,79
Položka č. 15 - Pojištění staveb dle požadavku ROP JV 48 270,00

Celkové výdaje roku 2020 1 535 144,05 Kč     

Výdaje k dotaci ze Statutárního m ěsta Brna:
Faktury od Dopravního podniku města Brna, a. s. za přepravu osob 77 365,83 Kč           

77 365,83 Kč          

Položka č. 12 - Dostavba bezpe čných úsek ů III. etapa:

Z položky bylo uhrazeno pět faktur v celkové výši 466.257,79 Kč. Tři faktury byly od Ing. Adolfa Jebavého
za projektovou dokumentaci pro úsek Přibice ve výši 193.114,79 Kč, za zpracování DSP v rozsahu PDPS
úseku Rebešovice ve výši 178.521,- Kč a za výkon inženýrské činnosti úseku Rebešovice ve výši 34.122,-
Kč. Všechny tři faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zaúčtovány pod paragrafem 2219 a
položkou 6121 - budovy, haly a stavby. Zbylé dvě faktury byly od firmy Partnerství, o.p.s. za studii
proveditelnosti do programu IROP na projekt dostavby v Rebešovicích ve výši 29.040,- Kč a za zpracování
žádosti do programu IROP ve výši 31.460,- Kč. Obě faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a
zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 5169. 

Celkové příjmy svazku ve výši 2.042.923,-- Kč jsou shodné s údaji ve výkaze pro hodnocení plnění
rozpočtu a celkové výdaje ve výši 1.535.144,05 Kč jsou taktéž shodné s údaji ve výkaze pro hodnocení
plnění rozpočtu. Rozdíl příjmů a výdajů je mínus 507.778,95 Kč. Tento rozdíl je taktéž shodný s údajem
celkové financování ve výkaze pro hodnocení rozpočtu. Rozdíl příjmů a výdajů roku 2020 v celkové výši
507.778,95 Kč a zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2019 ve výši 7.050.845,65 Kč je skutečný zůstatek
běžného účtu k 31.12.2020, který činí 7.558.624,60 Kč. Tento zůstatek je doložen dokladovou inventurou a
bude využit ke krytí výdajů v následujícím účetním období.

Položka č. 15 - Pojišt ění 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.

Svazek v roce 2020 p řijal dv ě dotace:

Dne 22.5.2020 byla uzavřena smlouva č. 5420092390 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 27.5.2020. Dotace byla částečně vyčerpána ve výši 77.365,83 Kč a řádně
vyúčtována. Částka ve výši 22.634,17 Kč byla vrácena na bankovní účet Statutárního města Brna dne
2.12.2020. 

Dotace ze Statutárního m ěsta Brna:

Celkem výdaje k dotaci ze Statutárního m ěsta Brna
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501 - Materiál - Ing. Jan Gemela - směrové značení                                          219 729,00 Kč 

501 - Materiál - Centrum digitálního tisku, s.r.o. - letáky

V roce 2020 svazek nepořídil žádný majetek. Došlo pouze k nárůstu na účtu 042 - nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek ve výši 405.757,79 Kč, jedná se o tři 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 18.1.2021 nedošlo. Po celý rok
2020 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.

Rozpis výsledku hospoda ření za rok 2020:

                                                544,50 Kč 

                                             8 826,00 Kč 

513 - Náklady na reprezentaci - Jitka Jirků - občerstvení                                                 946,00 Kč 

                                           23 777,00 Kč 

Dotace z Fondu malých projekt ů:

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. Výdaje byly
realizovány v roce 2019, příjem dotace byl uskutečněn dne 3.9.2020 ve výši 162.034,16 Kč.

V roce 2020 svazek předal na základě jedné darovací smlouvy majetek v celkové výši 955.462,99 Kč.
Jedná se o majetek předaný členskému Statutárnímu městu Brno - úsek Chrlice, který vznikl při realizaci I.
etapy dostavby bezpečných úseků na cyklotrase Brno - Vídeň na území ČR. Majetek byl vyřazen z účtu
021.0400 - komunikace, včetně příslušné části dotace z účtu 403 - transfery na pořízení dlouhodobého
majetku ve výši 785.848,27 Kč.

Rozpis náklad ů za rok 2020:

501 - Materiál - Jitka Jirků - kancelářské potřeby

Po celý rok 2020 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 2020 provedl Ing. Bronislav Svoboda. Revizní
komise provedla kontrolu účetnictví a rozpočtu v roce 2020 dvakrát, a to 17.1.2020 a 15.12.2020. Taktéž
neshledala nedostatky. Přezkum hospodaření svazku proběhl dne 2.2.2021 prostřednictvím kontroly
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Při přezkoumání hospodaření svazku nebyly zjištěny chyby a
nedostatky a nebyla zjištěna závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku v
budoucnosti.

501 - Materiál - EMIT sociální podnik - skládací batohy s 
potiskem
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549 - Ostatní náklady z činnosti - Kooperativa, a.s. - pojištění 
staveb 

                                           48 270,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Mandloň - odstranění nánosu hlíny                                            14 520,00 Kč 

                                      1 452 342,00 Kč 551 - Odpisy majetku - investičního majetku

518 - Ostatní služby - Partnerství, o.p.s. - národní setkání aktérů

518 - Ostatní služby - Partnerství, o.p.s. - údržba značení

                                             3 630,00 Kč 

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

                                             7 000,00 Kč 

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

                                           77 365,83 Kč 

518 - Ostatní služby - Jitka Jirků - poštovné                                                 347,00 Kč 

                                           96 800,00 Kč 

                                             4 235,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Pronájem schránky v Komerční bance

                                             3 000,00 Kč 
518 - Ostatní služby - Hudební Duo Divishow - umělecké 
vystoupení

518 - Ostatní služby - Jitka Jirků - výkon tajemníka                                          416 172,00 Kč 

                                           25 023,60 Kč 

                                             1 500,00 Kč 

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

                                                989,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Partnerství, o.p.s. - zpracování žádosti 
IROP

                                           31 460,00 Kč 

513 - Náklady na reprezentaci - Hrušovany nad Jevišovkou - 
občerstvení

518 - Ostatní služby - Město Židlochovice - zpracování účetnictví 

518 - Ostatní služby - Bankovní poplatky                                              2 367,33 Kč 

518 - Ostatní služby - Partnerství, o.p.s. - studie proveditelnosti 
do IROP

                                           29 040,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Partnerství, o.p.s. - sběr a vyhodnocení 
dat ze sčítačů

                                           86 394,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Marie Maderová - grafické práce                                              7 050,00 Kč 

518 - Ostatní služby - Migrhty Shake Znojmo - vystoupení                                              5 000,00 Kč 

Náklady celkem                               2 581 728,26 Kč 

 572 - náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - 
příspěvek na pořízení mobiliáře Brod nad Dyjí

                                           15 400,00 Kč 
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Rozdíl mezi výnosy a náklady za rok 2020

Zpracovala - Ing. Schönwälderová Michaela 
Účetní DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň
16.2.2021 v Židlochovicích

Z daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2020 vyplynul základ daně ve výši 0,- Kč. 

                                           77 365,83 Kč 

Účetní výsledek hospodaření za rok 2020 je ZISKOVÝ ve výši 432.676,88 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 

                                      1 685 432,00 Kč 

                                                662,65 Kč 

                                     3 014 405,14 Kč 

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob bylo za rok 2020 zpracováno dne 16.2.2021. Daňová
přiznání k dani srážkové i zálohové byla podána ve stejném termínu.

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

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

432 676,88 Kč                                        

Výnosy celkem

Rozpis výnos ů za rok 2020:

672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - příspěvky od 
rakouských obcí

                                         115 930,88 Kč 

663 - Kurzové rozdíly - příjem dotace z Fondu malých projektů a 
příspěvků od rakouských obcí

                                             3 213,60 Kč 

672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - odpisy dotací                                       1 131 800,18 Kč 
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