
Závěrečný účet DSO Časnýř za rok 2008

Dne 6.1.2207  byl valnou hromadou schválen vyrovnaný rozpočet na rok 2008 ve 
výši 150 tis. Kč. Rozpočtové opatření bylo provedeno v prosinci 2008.

Příjmy v roce 2008 činily 4 909 209,30 Kč a výdaje 920 986,40 Kč. Svazek 
hospodařil s přebytkem ve výši 3 988 222,90 Kč.  Stav účtu k 1.1.2008 byl 52 474,94 Kč, k 
31.12.2008 4 040 697,84 Kč.

Svazek v roce 2008 neposkytl nikomu žádné finanční prostředky. V prosinci byla 
uzavřena úvěrová smlouva s ČS, a.s. na financování projektu „Cyklostezka Brno-Obřany –
Bílovice n.Sv.“ ve výši     4 290 000,00 Kč. V roce 2008 nebyl tento úvěr čerpán.

V roce 2008 jsme obdrželi dvě  dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výstavbu 
cyklostezek    a to:

- na stavbu „Cyklostezka, lesní cesta Nad Klajdovkou“ dotaci ve výši 4 250 000,00 Kč, ze 
které bylo v roce 2008 čerpáno 844 192,00 Kč.

- na stavbu „Cyklostezka Brno-Obřany – Bílovice n.Sv.“ dotaci ve výši 589 517,00 Kč, v 
roce 2008 nebyla tato dotace čerpána. Obě poskytnuté dotace lze čerpat do července 2009.

Přezkoumání hospodaření svazku nebylo dosud provedeno a je smluvně zajištěno u 
auditorky ing.Heleny Šubové, BILANCE ALFA s.r.o., Rosická 367, 664 17 Tetčice, 
registrované Komorou auditorů České republiky k provádění auditorské činnosti na adrese
Rosická 367, 664 17 Tetčice registrační číslo auditorské společnosti 413.

Součástí tohoto závěrečného účtu jsou tyto přílohy: 
- účetní závěrka
- rozpočet roku 2008
- vyhodnocení dotací
- zpráva o přezkoumání hospodaření svazku – dosud nebylo provedeno (bude přiloženo po 

provedení)

Příjmy:
- příspěvky od obcí .................................. 58 100,00 Kč
- dotace od JMK ..................................        4 839 600,00 Kč 
- úroky  ..................................             11 592,30 Kč
- celkem  ..................................        4 909 209,30 Kč

Výdaje:
- nájem     ..................................               1 000,00 Kč
- výstavba cyklostezek    ......................           891 234,00 Kč
- členský příspěvek MAS Moravský kras ..          500,00 Kč
- poplatky banky  ..................................               1 419,50 Kč
- audit za r.2007 ..................................               5 950,00 Kč
- služby  ..................................             15 892,90 Kč  
- aktualizace účetního programu    .............               4 990,00 Kč
- celkem ..................................          920 986,40 Kč

Příjmy byly oproti poslední úpravě rozpočtu plněny na 100,1 % a výdaje na 95,4 %.

Stav účtu k 31.12.2008 :
PS 52 474,94 Kč + P 4 909 209,30 Kč – V 920 986,40 Kč = 4 040 697,84 Kč

 .................................................
ing.Vladimír Kalivoda, předseda DSO Časnýř

obec .....................................

vyvěšeno  ...........................................

sňato ...............................................


