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DSO Cyklistická stezka Brno - Víde ň

Masarykova 100
IČO: 75045974

Příjmy svazku

Obec počet obyv. Zaplatit Zaplaceno Dne
Blu čina 2 155 8 620,00 Kč              8 620,00 Kč           29.3.2012
Brno 371 371 1 485 484,00 Kč       1 485 484,00 Kč    13.3.2012
Brod nad Dyjí 482 1 928,00 Kč              1 928,00 Kč           9.3.2012
Hevlín 1 405 5 620,00 Kč              5 620,00 Kč           16.1.2012
Hrabětice 915 3 660,00 Kč              3 660,00 Kč           31.7.2012
Hruš.nad Jev. 3 247 12 988,00 Kč            12 988,00 Kč         20.3.2012
Ivaň 700 2 800,00 Kč              2 800,00 Kč           2.3.2012
Jevišovka 608 2 432,00 Kč              2 432,00 Kč           9.8.2012
Modřice 4 407 17 628,00 Kč            17 628,00 Kč         7.5.2012
Nosislav 1 275 5 100,00 Kč              5 100,00 Kč           23.3.2012
Novosedly 1 170 4 680,00 Kč              4 680,00 Kč           14.3.2012
Nový P řerov 334 1 336,00 Kč              1 336,00 Kč           14.3.2012
Opatovice 976 3 904,00 Kč              3 904,00 Kč           29.3.2012
Pasohlávky 732 2 928,00 Kč              2 928,00 Kč           21.3.2012
Přibice 1 064 4 256,00 Kč              4 256,00 Kč           11.4.2012
Přísnotice 810 3 240,00 Kč              3 240,00 Kč           2.4.2012
Rajhradice 1 255 5 020,00 Kč              5 020,00 Kč           26.3.2012
Rebešovice 840 3 360,00 Kč              3 360,00 Kč           23.3.2012
Vojkovice 1 089 4 356,00 Kč              4 356,00 Kč           16.3.2012
Vranovice 2 066 8 264,00 Kč              8 264,00 Kč           22.6.2012
Žabčice 1 612 6 448,00 Kč              6 448,00 Kč           1.2.2012
Židlochovice 3 520 14 080,00 Kč            14 080,00 Kč         21.3.2012

402 033 1 608 132,00 Kč      1 608 132,00 Kč    

Položka č. 1 - Členské p říspěvky:

Položka č. 2 - Příjmy z úrok ů:

Položka č. 4. - Dotace ROP - Dostavba bezp. úsek ů I. etapa - projekt 1 ROP č. 1044 INV:

Závěrečný ú čet za rok 2012

Na zasedání Valné hromady dne 12.12.2011 byl schválen členský příspěvek ve výši 4,- Kč na obyvatele.
Počet obyvatel jednotlivé obce vůči členskému příspěvku byl stanoven k 1.1.2011. Všechny členské obce
uhradily členský příspěvek pro rok 2012 ve stanovené výši:

Členské příspěvky, v celkové výši 1.608.132,- Kč, byly přijaty na účet svazku dle podrobné rozpočtové
skladby, a to pod položkou 4121 - (neinvestiční přijaté dotace od obcí).

Investiční dotace z ROP JV na 1. etapu, projekt 1 byla získána v celkové výši 19.922.628,29 Kč. Z toho
byla částka 18.307.280,05 Kč financována ze zdrojů EU, částka 1.615.348,24 Kč ze zdrojů národních.
Dotace byla zaúčtována na položku 4223 - investiční přijaté transfery od regionálních rad.

Příjmy z úroků v bance k 31.12.2012 byly ve výši 60.710,08 Kč. Tyto 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. 5. - Dotace ROP - Dostavba bezp. úsek ů I. etapa - projekt 1 ROP č. 1044 NEINV:

Položka č. 6. - Dotace ROP - Dostavba bezp. úsek ů I. etapa - projekt 2 ROP č. 1041 INV:

Položka č. 7. - Dotace ROP - Dostavba bezp. úsek ů I. etapa - projekt 2 ROP č. 1041 NEINV:

Položka č. 8. - Dotace ROP - Dostavba bezp. úsek ů I. etapa - projekt 3 ROP č. 1042 INV:

Položka č. 9. - Dotace ROP - Dostavba bezp. úsek ů I. etapa - projekt 3 ROP č. 1042 NEINV:

Dne 10.9.2012 obdržel svazek na účet neinvestiční dotaci z JmK ve výši 112.000,- Kč z programu rozvoje
venkova JMK pro rok 2012 na podporu činnosti dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň.
Dotace byla zaúčtována na položku 4122 - neinvestiční přijaté transfery od krajů. Dotace byla rozdělena na
70% nákladů hrazených JMK a 30% hrazených svazkem. Dotace byla plně vyčerpána a dne 31.1.2013
bylo odesláno vyúčtování dotace na JMK.

Dne 10.9.2012 obdržel svazek na účet investiční dotaci z JmK ve výši 45.000,- Kč z programu rozvoje
venkova JMK pro rok 2012 na podporu činnosti dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň.
Dotace byla zaúčtována na položku 4222 - investiční přijaté transfery od krajů. Dotace byla rozdělena na
70% nákladů hrazených JmK a 30% hrazených svazkem. Dotace byla plně vyčerpána a dne 31.1.2013
bylo odesláno vyúčtování dotace na JMK.

Položka č. 12 - Dotace JMK - PRV NEINV:

Dne 30.4.2012 obdržel svazek finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč od Filipa Cvetlera, PR zastoupení
zn. Birell. Finanční příspěvek byl přijat na základě smlouvy o spolupráci ze dne 27.4.2012 a byl zaúčtován
na paragraf 2219 a položku 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. Finanční příspěvek byl
poskytnut za poskytnutý prostor pro možnost nabídky a prezentace výrobku nealko piva značky "Birell" a
uvedení loga výrobku na upomínkových předmětech na akci Zahájení cyklosezóny 2012 v obci Opatovice.

Neinvestiční dotace z ROP JV na 1. etapu, projekt 2 byla získána v celkové výši 184.907,47 Kč. Z toho
byla částka 169.914,98 Kč financována ze zdrojů EU, částka 14.992,49 Kč ze zdrojů národních. Dotace
byla zaúčtována na položku 4123 - neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad.

Investiční dotace z ROP JV na 1. etapu, projekt 3 byla získána v celkové výši 2.995.165,30 Kč. Z toho byla
částka 2.752.314,06 Kč financována ze zdrojů EU, částka 242.851,24 Kč ze zdrojů národních. Dotace byla
zaúčtována na položku 4223 - investiční přijaté transfery od regionálních rad.

Neinvestiční dotace z ROP JV na 1. etapu, projekt 3 byla získána v celkové výši 121.554,25 Kč. Z toho
byla částka 111.698,50 Kč financována ze zdrojů EU, částka 9.855,75 Kč ze zdrojů národních. Dotace byla
zaúčtována na položku 4123 - neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad.

Položka č. 11 - Dotace JMK - PRV INV:

Položka č. 13 - Finan ční příspěvek birell:

Neinvestiční dotace z ROP JV na 1. etapu, projekt 1 byla získána v celkové výši 526.872,60 Kč. Z toho
byla částka 484.153,20 Kč financována ze zdrojů EU, částka 42.719,40 Kč ze zdrojů národních. Dotace
byla zaúčtována na položku 4123 - neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad.

Investiční dotace z ROP JV na 1. etapu, projekt 2 byla získána v celkové výši 1.646.889,96 Kč. Z toho byla
částka 1.513.358,34 Kč financována ze zdrojů EU, částka 133.531,62 Kč ze zdrojů národních. Dotace byla
zaúčtována na položku 4223 - investiční přijaté transfery od regionálních rad.
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Celkový skutečný příjem svazku za rok 2012  byl ve výši 27.233.859,95 Kč.

Rekapitulace p říjmů:
Členské příspěvky
Příjmy z úroků

Dotace ROP - Dostavba bezp. úseků I. etapa - projekt 1 NEINV
Dotace ROP - Dostavba bezp. úseků I. etapa - projekt 2 INV
Dotace ROP - Dostavba bezp. úseků I. etapa - projekt 2 NEINV
Dotace ROP - Dostavba bezp. úseků I. etapa - projekt 3 INV
Dotace ROP - Dostavba bezp. úseků I. etapa - projekt 3 NEINV

Příjmy celkem

Výdaje svazku

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

Položka č. 1 - Projekt pro UR Dostavba bezpe čných úsek ů II. etapa + IČ UR:

Položka č. 3 - Služby (tajemník):

Položka č. 4 - Služby (ú četní + audity):

Položka č. 5 - Odměna za zpracování DPPO 2011:

                                         10 000,00 DM 

1 646 889,96 Kč
526 872,60 Kč

Výdaje na odměnu za zpracování daně z příjmu právnických osob za rok 2011 a vyúčtování zálohové daně
v celkové výši 6.000,- Kč byly vyplaceny Ing. Radmile Kafkové za zpracování a podání daňového přiznání
za rok 2011 na základě dohody o provedení práce. Odměna byla zaúčtována na paragraf 2219 a položku
5021 (ostatní osobní výdaje).

Výdaje na zpracování účetnictví byly v celkové výši 96.000,- 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.

60 710,08 Kč

27 233 859,95 Kč

1 608 132,00 Kč

19 922 628,29 Kč

Dotace JMK - PRV INV

Výdaje na služby tajemníka za období 12/2011-11/2012 byly v celkové výši 485.895,- Kč. Tyto 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), z
toho částka ve výši 72.982,80 Kč byla hrazena z dotace JmK PRV.

Dotace ROP - Dostavba bezp. úseků I. etapa - projekt 1 INV

184 907,47 Kč

Dotace JMK - PRV NEINV                                        112 000,00 DM 
Finanční příspěvek birell

                                         45 000,00 DM 
121 554,25 Kč

2 995 165,30 Kč

Výdaje svazku byly uskutečňovány dle schváleného rozpočtu VH ze dne 30.4.2012 a dle schválených
rozpočtových opatření VH - č.1 ze dne 23.5.2012, č.2 ze dne 31.7.2012, č.3 ze dne 21.9.2012 a č.4 ze dne
4.12.2012. 

Výdaje na projekt pro UR byly v celkové částce 22.205,- Kč, a to za jednu fakturu od Ing. Adolfa Jebavého
na DÚR úsek Rebešovice 3. Úhrada faktury byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována na
paragraf 2219 a položku 6121.



Cyklistická stezka Brno - Vídeň
dobrovolný svazek obcí

Závěrečný účet za rok 2012 strana4/14

Položka č.6 - Propagace projektu:

Setkání zahájení sezóny:

Setkání ukon čení sezóny:

Aktualizace www stránek:

Rekapitulace výdaj ů na propagaci projektu:
Setkání zahájení sezóny - příspěvek Opatovice 15 000,00 Kč
Setkání zahájení sezóny - upomínkové předměty 16 776,00 Kč
Setkání ukončení sezóny - upomínkové předměty 8 964,00 Kč
Setkání ukončení sezóny - příspěvek Vranovice 15 000,00 Kč
Aktualizace www stránek 4 500,00 Kč
Facilitované diskuze 10 000,00 Kč
Celkové výdaje na propagaci projektu 70 240,00 Kč

Výdaje na propagaci projektu  byly uskutečněny v celkové výši 70.240,- Kč. 

Položka č. 8 - Poplatky bance:

Facilitované diskuze 2014-2020:

Dne 21.12.2012 svazek uhradil pronájem jednací místnosti městu Židlochovice v celkové výši 10.000,- Kč
související s diskusemi na jednáních VH o námětech na činnost v dalším období, a to v rámci projektu
"Podpora činnosti dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň při rozvoji části mezinárodní
cyklistické trasy EURO VELO 4 na území Jihomoravského kraje" podpořeného z PRV JMK. Výdaj byl
zaúčtován na paragraf 2219 a položku 5169, faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku.

S akcí setkání zahájení sezóny souvisí příspěvek ve výši 15.000,- Kč, který byl vyplacen obci Opatovice.
Tento příspěvek byl zaúčtován pod paragrafem 2219 a položkou 5321 - (neinvestiční dotace obcím),
částka ve výši 10.500,- Kč byla uplatněna z dotace JmK PRV. Dále byla proplacena faktura firmě CZECH
IMAGE GROUP s.r.o. za 400 ks modrých čepic s potiskem ve výši 16.776,- Kč. Faktura byla
odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována na paragraf 2219 (ostatní záležitosti pozemních
komunikací) a položku 5169 - (služby), z čehož bylo 11.743,30 Kč hrazeno z dotace JMK PRV. Celkem
bylo na akci setkání zahájení sezóny vyplaceno 31.776,- Kč.

Na základě akce Setkání ukončení sezóny byla uhrazena faktura panu Miroslavu Polívkovi za 300 ks
textilních peněženek na zápěstí s potiskem ve výši 8.964,- Kč. Faktura byla zaúčtována pod paragrafem
2219 a položkou 5169 (služby), částka ve výši 6.274,- Kč byla hrazena z dotace JmK PRV. Dále byl v
souvislosti s ukončením sezóny vyplacen finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč obci Vranovice, který byl
zaúčtován na paragraf 2219 a položku 5321, částka ve výši 10.500,- Kč byla hrazena z dotace JmK PRV.
Celkem bylo na akci setkání ukončení sezóny vyplaceno 23.964,- Kč.

V průběhu roku byly aktualizovány www stránky firmou Time Tree s.r.o. Celkové výdaje 4.500,- Kč byly
uskutečněny na základě přijatých faktur, odsouhlasených tajemníkem svazku. Následně byly faktury
uhrazeny pod paragrafem 2219 a položkou 5169 - (nákup ostatních služeb).

V roce 2012 svazek zaplatil na bankovních poplatcích částku ve výši 4.857,- Kč. Tyto poplatky byly
zaúčtovány pod paragrafem 6310 - (obecné příjmy a výdaje finančních operací) a položkou 5163 - (služby
peněžních ústavů).
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Položka č. 9 - Úpravy trasy:

Položka č. 10 - Nájemné, školení:

Položka č. 11 - Drobné výdaje (CD+kancel.pot řeby aj.):

Položka č. 13 - Poplatky za vyn ětí ze ZPF + LPF + správní poplatky:

Položka č. 14 - Dostavba bezpe čných úsek ů II. etapa - DSP + IČ stavební povolení:

Položka č. 16 - Dostavba bezpe čných úsek ů I. etapa - projekt 1:

Poradenství ROP (Partnerství):

V rámci položky úpravy trasy byly vyplaceny dva příspěvky v celkové výši 535.087,- Kč. Oba příspěvky byly
řádně prokázány kopiemi prvotních dokladů obou obcí a odsouhlaseny tajemníkem svazku. První
příspěvek byl pro obec Vranovice ve výši 517.087,- Kč, druhý příspěvek ve výši 18.000,- Kč byl pro obec
Rebešovice. Oba příspěvky byly zaúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 5321 - neinvestiční transfery 
obcím.

Z této položky bylo proplaceno dle smlouvy č. 88N11/23 s Pozemkovým fondem ČR nájemné ve výši
4.459,- Kč. Smlouva byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zaúčtována na paragraf 2219 a položku
5164 - (nájemné).

Z této položky bylo proplaceno 81.116,- Kč, prostřednictvím čtyř faktur, z toho tři faktury byly od firmy
Partnerství, o.p.s a jedna faktura od firmy Centrum regionálních služeb s.r.o. Všechny tři faktury firmy
Partnerství o.p.s. jsou neinvestiční za odborné poradenství a konzultační služby. Firma Partnerství
vystavila faktury na všechny tři projekty dohromady, první faktura byla na částku 17.640,- Kč z čehož
projektu 1 se týká 11.760,- Kč, druhá faktura na částku 42.336,- Kč z čehož projektu 1 se týká 38.514,- 
Kč, třetí faktura na částku 63.210,- Kč z čehož projektu 1 se týká 27.342,- Kč. Čtvrtá neinvestiční faktura
byla od firmy Centrum regionálních služeb s.r.o. ve výši 3.500,- Kč. Všechny faktury byly odsouhlaseny
tajemníkem svazku a zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 5169. 

Z položky bylo proplaceno celkem 6 faktur v celkové výši 342.623,- Kč, které byly vždy odsouhlaseny
tajemníkem nebo předsedou svazku a zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 6121. Faktura Ing. Adolfu
Jebavému za dokumentaci stavby v celkové výši 268.872,- Kč, tři faktury za vidimaci a ověřování městu
Židlochovice v celkové výši 10.110,- Kč, faktura Ing. Liboru Šrámkovi za práci na přípravě podkladů k
žádosti o podporu projektu Dostavba BÚ II. etapa z ROP JV v období listopadu v celkové výši 51.641,- Kč
a faktura firmě ELEKTROTRANS a.s. za projektové práce úseku Chrlice 1 ve výši 12.000,- Kč.

Z položky byly proplaceny správní poplatky v celkové výši 16.300,- Kč , které byly vždy odsouhlaseny
tajemníkem svazku a zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 6121. Byl proplacen správní poplatek ve výši
300,- Kč za změnu stavby úseku Pasohlávky MěÚ v Pohořelicích, 1.000,- Kč za stavební řízení pro úsek
Modřice MěÚ ve Šlapanicích, 3.000,- Kč za stavební povolení úseku Vranovice 2 MěÚ v Pohořelicích,
3.000,- Kč za stavební povolení úseku Přibice 1 MěÚ v Pohořelicích, 3.000,- Kč za stavení řízení úseku
Modřice MěÚ ve Šlapanicích, 3.000,- Kč za stavební řízení úseku Rebešovice 4 MěÚ ve Šlapanicích a
3.000,- Kč za stavební řízení úseku Rebešovice 3 MěÚ ve Šlapanicích.

V rámci položky drobné výdaje byla proplacena jedna faktura pro Ing. Zdeňka Knesla za kancelářské
potřeby pro archivaci dokladů k dotacím z ROP JV v celkové výši 1.116,- Kč. Faktura byla odsouhlasena 
tajemníkem svazku a zaúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 5139 - nákup materiálu jinde
nezařazený.
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Ostatní (nákup pozemk ů/odvody vyn ětí ZPF):

Poradenství ROP (Partnerství)

Publicita projektu (bilbordy + pam ětní deska):

Z této položky bylo proplaceno celkem 8 faktur firmě PSVS, která vystavovala faktury na část investiční a
neinvestiční dohromady. Faktury byly vystaveny v celkové částce 17.447.808,33 Kč, z čehož se
neinvestiční části týkalo 104.400,- Kč. Faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zúčtovány pod
paragrafem 2219 a položkou 5137. Pořízený drobný dlouhodobý hmotný majetek v podobě reklamních
panelů a pamětních desek byl zařazen do majetku svazku na majetkový účet 028.

                                    20 903 616,47 Kč 

                                         252 000,00 Kč 

Rekapitulace výdaj ů položky č. 16 - Dostavba bezpe čných úsek ů I. etapa - projekt 1:

Stavební činnost

Monitorovací zařízení

Stavební činnost:

Z této položky bylo proplaceno celkem 14 faktur firmě PSVS a.s., která vystavovala faktury na část
investiční a neinvestiční dohromady. Byly vystaveny faktury v celkové částce 21.008.016,47 Kč, z čehož se
investiční části týkalo 20.903.616,47 Kč. Všechny faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a
zúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 6121.

Archeo pr ůzkum:

Výkon činnosti AD + TDS:

Z této položky bylo proplaceno celkem 10 faktur v celkové výši 706.669,- Kč. 6 faktur bylo proplaceno
firmě VIA ALTA a.s. za výkon TDS na jednotlivých úsecích v celkové výši 575.269,- Kč a 4 faktury Ing.
Adolfu Jebavému za autorský dozor jednotlivých úseků v celkové výši 131.400,- Kč. Všechny faktury byly
odsouhlaseny tajemníkem svazku a zúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 6121.

Z této položky byly proplaceny celkem 2 faktury v celkové výši 15.600,- Kč Archeologickému výkumu na
úseku Židlochovice 2 v celkové výši 2.400,- Kč a na úseku Blučina 1 v celkové výši 13.200,- Kč. Faktury
byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 6121.

Monitorovací za řízení:

Z této položky byla proplacena 1 faktura firmě Partnerství o.p.s. za monitorovací zařízení, kdy na jedné
faktuře ve výši 378.000,- Kč byl fakturován současně i projekt 2. Projektu 1 se týkala částka ve výši
252.000,- Kč na úseku v Pasohlávkách 4 a v Židlochovicích 2. Faktura byla odsouhlasena tajemníkem
svazku a zúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 6122 - stroje, přístroje a zařízení.

                                           81 116,00 Kč 

                                         706 669,00 Kč 

                                         104 400,00 Kč Publicita projektu (bilbordy + pamětní deska)

Z této položky bylo proplaceno 165.342,- Kč, a to na základě rozhodnutí MěÚ v Židlochovicích o trvalém
záboru zemědělské půdy SFŽP pro Přísnotice v částce 6.656,- Kč, pro Rajhradice 2 v částce 94.446,- Kč, 
pro Rajhradice 1 v částce 44.457,- Kč a na základě rozhodnutí MěÚ v Šlapanicích o trvalém záboru
zemědělské půdy SFŽP úseku Rebešovice 2 ve výši 19.783,- Kč. Všechna rozhodnutí byla odsouhlasena
tajemníkem svazku a zaúčtována na paragraf 2219 a položku 5169. 

Výkon činnosti AD + TDS
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Archeo průzkum

Položka č. 17 - Dostavba bezpe čných úsek ů I. etapa - projekt 2:

Poradenství ROP (Partnerství):

Ostatní (nákup pozemk ů/odvody vyn ětí ze ZPF:

Z položky bylo proplaceno 48.548,- Kč, a to na základě rozhodnutí MěÚ v Židlochovicích o trvalém záboru
zemědělské půdy SFŽP pro úsek Opatovice 1. Rozhodnutí bylo odsouhlaseno tajemníkem svazku a
zaúčtováno na paragraf 2219 a položku 5169. 

Stavební činnost:

Z položky byla proplacena jedna faktura firmě PSVS a.s., která vystavila fakturu na část investiční a
neinvestiční dohromady. Faktura byla vystavena na celkovou částku 1.638.247,81 Kč, z čehož se
investiční části týkalo 1.617.847,81 Kč. Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zúčtována pod
paragrafem 2219 a položkou 6121.

Publicita projektu (bilbordy + pam ětní deska):
Z položky byla proplacena jedna faktura firmě PSVS, která vystavila fakturu na část investiční a
neinvestiční dohromady. Faktura byla vystavena v celkové částce 1.638.247,81 Kč, z čehož se
neinvestiční části týkalo 20.400,- Kč. Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zúčtována pod
paragrafem 2219 a položkou 5137. Pořízený drobný dlouhodobý hmotný majetek v podobě reklamního
panelu a pamětní desky byly zařazeny do majetku svazku na majetkový účet 028.

Monitorovací za řízení:

Z položky byla proplacena 1 faktura firmě Partnerství o.p.s. za monitorovací zařízení, kdy na jedné faktuře
ve výši 378.000,- Kč byl fakturován současně i projekt 1. Projektu 2 se týkala částka ve výši 126.000,- Kč. 
Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zúčtována pod paragrafem 2219 a položkou 6122 -
stroje, přístroje a zařízení.

Z této položky byly proplaceny celkem čtyři faktury v celkové výši 66.630,- Kč. Tři faktuty byly proplaceny
firmě VIA ALTA a.s. za výkon TDS v celkové výši 51.630,- Kč a jedna faktura Ing. Adolfu Jebavému za
autorský dozor v celkové výši 15.000,- Kč. Všechny faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a
zúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 6121.

                                   22 228 743,47 Kč Celkové výdaje položky č. 16

Z této položky bylo proplaceno celkem 36.282,- Kč, prostřednictvím pěti faktur. Tři faktury byly od firmy
Partnerství, o.p.s za poradenské služby. Firma Partnerství vystavila faktury na všechny tři projekty
dohromady, první faktura byla na částku 20.641,- Kč, z čehož projektu 2 se týká 2.940,- Kč, druhá faktura
na částku 42.336,- Kč, z čehož projektu 2 se týká 1.764,- Kč, třetí faktura na částku 63.210,- Kč, z čehož
projektu 2 se týká 25.578,- Kč. Firma Centrum regionálních služeb s.r.o. vystavila dvě faktury na zadávací
řízení úseku Opatovice 1 v cekové výši 6.000,- Kč. Všechny faktury byly odsouhlaseny tajemníkem
svazku a zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 5169. 

Výkon činnosti AD + TDS:

Ostatní (nákup pozemků/odvod vynětí ZPF)
15 600,00 Kč                                          

                                         165 342,00 Kč 
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Položka č. 18 - Dostavba bezpe čných úsek ů I. etapa - projekt 3:

Poradenství ROP (Partnerství):

                                           48 548,00 Kč 

Stavební činnost:

Z položky byly proplaceny dvě faktury firmě PSVS a.s., která vystavila faktury na část investiční a
neinvestiční dohromady. Faktury byly vystaveny na celkovou částku 3.208.657,80 Kč, z čehož se investiční
části týkalo 3.188.257,80 Kč. Faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zúčtovány pod paragrafem
2219 a položkou 6121.

Publicita projektu (bilbordy + pam ětní deska):

Z položky byla proplacena jedna faktura firmě PSVS, která vystavila fakturu na část investiční a
neinvestiční dohromady. Faktura byla vystavena v celkové částce 3.146.737,80 Kč, z čehož se
neinvestiční části týkalo 20.400,- Kč. Faktura byla odsouhlasena tajemníkem svazku a zúčtována pod
paragrafem 2219 a položkou 5137. Pořízený drobný dlouhodobý hmotný majetek v podobě reklamního
panelu a pamětní desky byly zařazeny do majetku svazku na majetkový účet 028.

Poradenství ROP (Partnerství)

Z této položky bylo proplaceno celkem 110.628,- Kč firmě VIA ALTA a.s. za tři faktury za výkon TDS.
Všechny faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku a zúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou
6121.

Rekapitulace výdaj ů položky č. 18 - Dostavba bezpe čných úsek ů I. etapa - projekt 3:

Výkon činnosti AD + TDS
                                           20 288,00 Kč 
                                         110 628,00 Kč 

Výkon činnosti AD + TDS

Stavební činnost

Publicita projektu (bilbordy + pamětní deska)

Monitorovací zařízení

Ostatní (nákup pozemků/odvody vynětí ze ZPF

Z této položky bylo proplaceno celkem 20.288,- Kč, prostřednictvím čtyř faktur. Tři faktury byly od firmy
Partnerství, o.p.s za poradenské služby. Firma Partnerství vystavila faktury na všechny tři projekty
dohromady, první faktura byla na částku 20.641,- Kč, z čehož projektu 3 se týká 2.940,- Kč, druhá faktura
na částku 42.336,- Kč, z čehož projektu 3 se týká 2.058,- Kč, třetí faktura na částku 63.210,- Kč, z čehož
projektu 3 se týká 10.290,- Kč. Firma Centrum regionálních služeb s.r.o. vystavila jednu fakturu na
zadávací řízení úseku Ivaň 2 v cekové výši 5.000,- Kč. Všechny faktury byly odsouhlaseny tajemníkem
svazku a zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 5169. 

Výkon činnosti AD + TDS:

Rekapitulace výdaj ů položky č. 17 - Dostavba bezpe čných úsek ů I. etapa - projekt 2:

Celkové výdaje položky č. 17                                      1 915 707,81 Kč 

Stavební činnost
Publicita projektu (bilbordy + pamětní deska)

                                      3 188 257,80 Kč 

Celkové výdaje položky č. 18

                                      1 617 847,81 Kč 

                                           20 400,00 Kč 

                                         126 000,00 Kč 

                                     3 339 573,80 Kč 

Poradenství ROP (Partnerství)

                                           20 400,00 Kč 

                                           36 282,00 Kč 

                                           66 630,00 Kč 
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Položka č. 19 - Investi ční vícenáklady:

Položka č. 20 - Neinvesti ční vícenáklady:
Položka zahrnuje čtyři faktury Ing. Libora Šrámka za výkon inženýrské činnosti investora pro závěrečné
vyhodnocení projektů (po finančním ukončení realizace projektů s podporou z ROP JV) po zařazení úseků
I. etapy do majetku svazku. Fakturováno bylo celkem 150.971,- Kč, z čehož 14.873,70 Kč bylo hrazeno z
dotace JMK PRV. Všechny faktury byly odsouhlaseny předsedou svazku a zaúčtovány pod paragrafem
2219 a položkou 5169.

Položka zahrnuje vratku dotace z JMK na Dostavbu bezpečných úseků na cyklotrase Brno - Vídeň na
území ČR - 1. etapa, projekt 1 dle smlouvy 006650/ll/ ORR. Dotace byla poskytnuta v roce 2011 jako
investiční, a to ve výši 2.140.656,- Kč. Vyúčtována byla dotace ke dni 31.7.2012. Celkové uznatelné
dotační výdaje byly 1.648.202,51 Kč. Vratka dotace byla ve výši 492.453,49 Kč. V současné době je
správnost vyúčtování této dotace v řízení. Proces s touto dotací nebyl doposud ukončen.

Položka č. 25 - Dotace JMK - Dostavba bezp. úsek ů I. etapa - projekt 1 - vratka:

Položka č. 26 - Dotace JMK - Dostavba bezp. úsek ů I. etapa - projekt 2 - vratka:

Z položky bylo proplaceno celkem 363.266,- Kč, z čehož 10 faktur bylo od Ing. Libora Šrámka za průběžný
výkon inženýrské činnosti investora na projktech s podporou z ROP JV I. a II. etapa v celkové výši
299.994,- Kč, jedna faktura byla od firmy Hloušek s.r.o. za geometrický plána úseku Přísnotice v celkové
výši 22.032,- Kč, jedna faktura byla od Ing. Vladimíra Tauchmana za znalecký posudek při ocenění
pozemků v celkkové výši 12.500,- Kč, jedna faktura byla od firmy PSVS a.s. za stavební práce projektu 1
ve výši 22.800,- Kč a jedna faktura byla od firmy NESS Czech s.r.o. za uveřejnění formulářů výběrových
řízení projektu 1 a 3 ve výši 5.940,- Kč. Všechny faktury byly odsouhlaseny tajemníkem svazku nebo
předsedou svazku a zaúčtovány pod paragrafem 2219 a položkou 6121.

Položka č. 27 - Dotace JMK - Dostavba bezp. úsek ů I. etapa - projekt 3 - vratka:
Položka zahrnuje vratku dotace z JMK na Dostavbu bezpečných úseků na cyklotrase Brno - Vídeň na
území ČR - 1. etapa, projekt 3 dle smlouvy 006652/l l/ORR. Dotace byla poskytnuta v roce 2011 jako
investiční, a to ve výši 451.260,- Kč. Vyúčtována byla dotace ke dni 31.7.2012. Celkové uznatelné dotační
výdaje byly 248.754,21 Kč. Vratka dotace byla ve výši 202.505,79 Kč. Dotace byla bez problémů řádně
vyúčtována.

Položka č. 28 - Rezerva - vypo řádání p říspěvků na realizaci projekt ů s podporou z ROP JV:
Rezerva byla vytvořena již při schváleném rozpočtu, a to z důvodu předpokládaných příspěvků pro
jednotlivé obce, na jejichž úsecích došlo k realizaci dostavby bezpečných úseků na cyklostrase Brno -
Vídeň v rámci 1. etapy. Jednotlivé obce v roce 2010 zaplatily příspěvek na výstavbu cyklotrasy.
Prostřednictvím vyhlášených dotačních titulů se podařilo zrealizovat jednotlivé úseky s větším objemem
dotací, než se původně předpokládalo, taktéž nemusely být čerpány úvěrové prostředky, čímž svazek
ušetřil na úrocích z úvěru, a proto bylo na VH dne 4.12.2012 rozhodnuto o výplatě příspěvků pro níže
uvedené obce:

Položka zahrnuje vratku dotace z JMK na Dostavbu bezpečných úseků na cyklotrase Brno - Vídeň na
území ČR - 1. etapa, projekt 2 dle smlouvy 006651/1l /ORR. Dotace byla poskytnuta v roce 2011 jako
investiční, a to ve výši 168.084,- Kč. Vyúčtována byla dotace ke dni 31.7.2012. Celkové uznatelné dotační
výdaje byly 136.604,84 Kč. Vratka dotace byla ve výši 31.479,16 Kč. Dotace byla bez problémů řádně
vyúčtována.
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Obec Vratka
Brno - úsek Chrlice 101 011,31 Kč      

Rebešovice - úsek 2 459 988,16 Kč      

Rajhradice - úsek 1 179 303,40 Kč      

Rajhradice - úsek 2 98 643,58 Kč        

Rajhradice - úsek 3 70 771,14 Kč        

Opatovice - úsek 1 166 847,91 Kč      

Blu čina - úsek 2 213 990,79 Kč      

Židlochovice - úsek 2 34 759,42 Kč        

Přísnotice - úsek 2 349 322,71 Kč      

Ivaň - úsek 2 14 412,86 Kč        

Pasohlávky - úsek 1 300 882,50 Kč      

Pasohlávky - úsek 2 175 897,23 Kč      

Pasohlávky - úsek 4 351 928,70 Kč      

Celkem 2 517 759,71 Kč   

Rekapitulace všech výdaj ů v Kč:
Položka č. 1 - Projekt pro UR Dostavba bezpečných úseků II. etapa + IČ UR 22 205,00

Položka č. 3 - Služby (tajemník) 485 895,00

Položka č. 4 - Služby (účetní + audity) 96 000,00

Položka č. 5 - Odměna za zpracování DPPO 2011 6 000,00

Položka č.6 - Propagace projektu 70 240,00

Položka č. 8 - Poplatky bance 4 857,00

Položka č. 9 - Úpravy trasy 535 087,00

Položka č. 10 - Nájemné, školení 4 459,00

Položka č. 11 - Drobné výdaje (CD+kancel.potřeby aj.) 1 116,00

Položka č. 13 - Poplatky za vynětí ze ZPF + LPF + správní poplatky 16 300,00

Položka č. 14 - Dostavba bezpečných úseků II. etapa - DSP + IČ stavební povolení 342 623,00

Položka č. 16 - Dostavba bezpečných úseků I. etapa - projekt 1 22 228 743,47

Položka č. 17 - Dostavba bezpečných úseků I. etapa - projekt 2 1 915 707,81

Položka č. 18 - Dostavba bezpečných úseků I. etapa - projekt 3 3 339 573,80

363 266,00

150 971,00

492 453,49

31 479,16

202 505,79

2 517 759,71

33 900,00

Celkové výdaje roku 2012

Položka č. 29 - Pojišt ění staveb dle požadavku ROP JV:

Příspěvky byly vyplaceny v celkové výši 2.517.759,71 Kč dne
17.12.2012 a zaúčtovány na paragraf 2219 a položku 6341 -
investiční transfery obcím.

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
2012 bylo v celkové výši 33.900,- Kč a bylo zaúčtováno na paragraf 2219 a položku 5163 - Služby
peněžních ústavů včetně komerčního pojištění.

Položka č. 26 - Dotace JMK - Dostavba bezp. úseků I. etapa - projekt 2 - vratka

Položka č. 19 - Investiční vícenáklady
Položka č. 20 - Neinvestiční vícenáklady
Položka č. 25 - Dotace JMK - Dostavba bezp. úseků I. etapa - projekt 1 - vratka

Položka č. 27 - Dotace JMK - Dostavba bezp. úseků I. etapa - projekt 3 - vratka
Položka č. 28 - Rezerva - vypořádání příspěvků na realizaci projektů z ROP JV
Položka č. 29 - Pojištění staveb dle požadavku ROP JV

32 861 142,23 Kč                                   
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I. etapa, projekt 1 -  ORGC 20091001
I. etapa, projekt 2 -  ORGC 20091002
I. etapa, projekt 3 -  ORGC 20091003
II. etapa, projekt 1 - ORGC 20100001

ORGC 2001 - úsek Chrlice
ORGC 2002 - úsek Židlochovice 2
ORGC 2003 - úsek Rajhradice 2
ORGC 2004 - úsek Rajhradice 1
ORGC 2006 - úsek Pasohlávky 4
ORGC 2007 - úsek Modřice
ORGC 2008 - úsek Přízřenice
ORGC 2009 - úsek Rebešovice 1
ORGC 2010 - úsek Rebešovice 2
ORGC 2011 - úsek Rajhradice 3
ORGC 2012 - úsek Opatovice
ORGC 2013 - úsek Blučina
ORGC 2014 - úsek Židlochovice 1

Na základě jednotlivých projektů vznikají náklady jednotlivých úseků staveb. Každý úsek je evidován
samostatně, a to na účtu 042 (stavební investice) s příslušnou níže uvedenou ORGC. 1. etapa projektu 1,
2, 3 byla v roce 2012 ukončena. V 1. polovině roku 2012 došlo ke kolaudacím jednotlivých úseků, které
byly dne 1.6.2012 zařazeny do majetku na základě zařazovacích protokolů vytvořených ve spolupráci
tajemníka svazku a účetní svazku. Majetek byl zařazen dle jednotlivých obcí, v případě více realizovaných
úseků v obci, dle číselného označení úseku. Majetek byl zařazen v hodnotě, která byla vykázána jako
zůstatek na účtu 042 s příslušnou ORGC. Celkem byl zařazen investiční majetek ve výši 30.648.582,43
Kč. Ke každému investičnímu majetku byla stanovena doba předpokládané životnosti na základě čehož
bude majetek měsíčně odepisován do nákladů. Současně se zařazením majetku došlo k zařazení
investičních dotací, které budou pravidelně měsíčně odepisovány do výnosů. Mimo investiční majetek byl
pořízen také majetek neinvestiční v podobě drobného dlouhodobého hmotného majetku. Jednalo se o
reklamní panely a pamětní desky, které jsou rozmístěny po jednotlivých úsecích. Celková hodnota
neinvestičního majetku byla 145.200,- Kč. Takto pořízený majetek byl zařazen na účet 028, kde je opět
evidován dle jednotlivých úseků, tedy obec popřípadě číselné označení úseku v obci.

Celkové příjmy svazku ve výši 27.233.859,95 Kč jsou shodné s údaji ve výkaze pro hodnocení plnění
rozpočtu a celkové výdaje ve výši 32.861.142,23 Kč jsou taktéž shodné s údaji ve výkaze pro hodnocení
plnění rozpočtu. Rozdíl příjmů a výdajů je mínus 5.627.282,28 Kč. Tento rozdíl je taktéž shodný s údajem
celkové financování ve výkaze pro hodnocení rozpočtu. Rozdíl příjmů a výdajů roku 2012 v celkové výši
5.627.282,28 Kč a zůstatek na účtu k 31.12.2011 ve výši 11.607.588,83 Kč je skutečný zůstatek běžného
účtu k 31.12.2012, který činí 5.980.306,55 Kč. Tento zůstatek je doložen dokladovou inventurou a bude
využit ke krytí výdajů v následujícím účetním období.

Na základě výše uvedených ORGC jsou sledovány výdaje vztahující se k jednotlivým etapám a projektům
z ROP JV. V roce 2012 bylo na základě podepsaných smluv s ROP JV a JMK účtováno o výdajích
vztahujících se k dostavbě bezpečných úseků 1. etapy - projektu 1, 2, 3 v položkách 16, 17, 18 v celkové
výši 27.484.025,08,- Kč. Dotace vzhledem k ROP JV i JMK byly v roce 2012 vyúčtovány a ukončeny, a to
mimo dotační prostředky projektu 1 vztahující se k dotaci z JMK. Tato dotace bude řešena v rámci roku
2013. Na II. etapu svazek v roce 2012 vynaložil finanční částku ve výši 412.412,- Kč. Realizace II. etapy
bude pokračovat i nadále v roce 2013, kde by měly být uzavřeny dotační smlouvy s ROP JV a JMK na
dostavbu dalších bezpečnostních úseků.

Vzhledem k jednotlivým dotačním titulům z ROP JV a JMK, svazek členil jednotlivé výdaje dle příslušných
etap a dotačních projektů. Členění je prováděno dle ORGC, a to následovně:
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ORGC 2015 - úsek Přísnotice
ORGC 2016 - úsek Vranovice 1
ORGC 2017 - úsek Vranovice 2
ORGC 2018 - úsek Přibice
ORGC 2019 - úsek Ivaň 2
ORGC 2020 - úsek Pasohlávky 1
ORGC 2021 - úsek Pasohlávky 2
ORGC 2022 - úsek Opatovice 2
ORGC 2023 - úsek Žabčice
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 16.1.2013 nedošlo. Po celý rok 2012 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 soulasu s inventurním plánem a směrnicí svazku.

V souvislosti vypořádáním dotací z ROP JV byly v říjnu 2012 zrušeny dotační podúčty u České spořitelny,
kde musely být sledovány výdaje vztahující se k jednotlivým projektům 1, 2, 3 první etapy.

Některé úseky, které byly evidovány na účtu 042 nebyly v rámci 1. etapy realizovány. Část těchto úseků
bude realizována v rámci 2. etapy dostavby bezpečnostních úseků, některé z těchto úseků nebudou
realizovány ani v rámci 2. etapy, a proto VH na svém jednání dne 4.12.2012 rozhodla o zmařených
investicích. Jednalo se o úsek Rebešovice 1 ve výši 73.210,73 Kč, úsek Vranovice 1 ve výši 529.491,59
Kč a úsek Žabčice ve výši 101.336,76 Kč. Tyto zmařené investice byly z majetkového účtu 042
přeúčtovány do nákladů.

Po celý rok 2012 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 2012 provedl Vlastimil Helma. Revizní komise provedla kontrolu
účetnictví a rozpočtu v roce 2012 dvakrát, a to dne 12.11.2012 a 20.12.2012. Taktéž neshledala
nedostatky. Přezkum hospodaření svazku proběhl dne 14.2.2013 prostřednictvím pracovnice 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.
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                                      1 608 132,00 Kč 

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

                                         788 236,02 Kč 

                                     6 327 205,79 Kč 

662 - Úroky - přijaté úroky z finančních prostředků běžného účtu                                            60 710,08 Kč 

Rozpis výnos ů za rok 2012:

672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - členské příspěvky 
obcí 

                                             6 000,00 Kč 

549 - Ostatní náklady z činnosti - pojištění staveb                                            11 300,00 Kč 

558 - Náklady na DDHM a DDNM - pořízení pamětních desek a 
reklamních cedulí

                                         145 200,00 Kč 

572 - Náklady územních rozpočtů na transfery - příspěvky obcím 
v rámci úprav tras, zahájení a ukončení sezóny a příspěvky 
obcím související z vyúčtováním dotací z ROP a JV

                                      3 716 175,71 Kč 

518 - Ostatní služby - trvalý zábor zemědělských pozemků 
Město Židlochovice a Město Šlapanice

518 - Ostatní služby - nájemné za prostory pro Město 
Židlochovice a nájemné za pozemky Pozemkovému fondu ČR

                                           14 459,00 Kč 

                                             4 857,00 Kč 

                                         659 346,00 Kč 

518 - Ostatní služby - potisk a dodávka peněženek Miroslavu 
Polívkovi a potisk a dodávka čepic CZECH IMAGE GROUP 
s.r.o.

                                           25 740,00 Kč 

521 - Mzdové náklady - DPP Ing. Kafková 

547 - Manka a škody - zmařené investice úseků svazku                                          704 039,08 Kč 

501 - Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby Ing. Knesl 
Zdeněk

518 - Ostatní služby - zadávací řízení CRS s.r.o.                                            21 000,00 Kč 

                                             1 116,00 Kč 

518 - Ostatní služby - služby TimeTree CMS

518 - Ostatní služby - poradenské služby Partnerství o.p.s.                                          105 546,00 Kč 

                                           96 000,00 Kč 

Rozpis výsledku hospoda ření za rok 2012:

Rozpis náklad ů za rok 2012:

518 - Ostatní služby - bankovní poplatky

551 - Odpisy majetku - investičního majetku

Náklady celkem

                                             4 500,00 Kč 

518 - Ostatní služby - výkon tajemníka                                          485 895,00 Kč 

518 - Ostatní služby - zpracování účetnictví Židlochovice

                                         213 890,00 Kč 

518 - Ostatní služby - práce na projektech po okamžiku zařazení 
do majetku Ing. Libor Šrámek

                                         112 142,00 Kč 
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Rozdíl mezi výnosy a náklady za rok 2012

Zpracovala - Ing. Schönwälderová Michaela 

Účetní DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň

21.2.2013 v Židlochovicích

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob bude za rok 2012 na finanční úřad odevzdáno Ing.
Radmilou Kafkovou nejpozději do 31.3.2013. Daňové přiznání k dani srážkové bylo negativní, daňové
přiznání k daní zálové bylo řádně vyúčtováno. Tato dvě daňová přiznání byla podána dne 21.2.2013.

672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - odpisy dotací

672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - finanční příspěvek 
Filip Cvetler - Birell

                                           10 000,00 Kč 

                                         329 960,94 Kč 

Účetní výsledek hospodaření za rok 2012 je ZTRÁTOVÝ ve výši 3.530.166,75 Kč. Účtování o výsledku
hospodaření je proces odlišný od procesu příjmů a výdajů rozpočtu svazku. Tyto dvě oblasti nelze
porovnávat.

                                     2 797 039,04 Kč 

3 530 166,75 Kč-                                     

Výnosy celkem


