SPOLEK PRO VEŘEJNOU DOPRAVU NA JIHOZÁPADNÍ MORAVĚ
Kosmákova 73, 676 01 Moravské Budějovice, IČO: 22903071

Přehled hospodaření spolku
za rok 2017
1. Hospodářská činnost spolku
Hlavní činností spolku v roce 2017 byla údržba soupravy Vyhlídkového výletního vlaku a organizování
jízd pro veřejnost na trati Moravské Budějovice – Jemnice, která má status kulturní památky. V souladu
se stanovami spolku se tak plní jeden z dlouhodobých cílů – využití této kulturní památky a její propagace v oblasti cestovního ruchu a ekologicky šetrné dopravy. Zamezí se tak její devastaci a umožní její zachování budoucím generacím.
Vedlejší činnosti, které by měly dopad na hospodaření spolku, spolek v roce 2017 nevykonával.
2. Vlastní a svěřený majetek spolku
V majetku spolku byly k 1.1.2017 evidovány tyto položky:
- Historický vůz řady Da číslo: 55 54 93 20 008-6
- Historický vůz řady Da číslo: 55 54 93 20 009-4
- lokomotiva T211 ČKD řady 701.018 (původně 701.606). výrobního čísla 5437
Dále spolek disponuje zapůjčenou lokomotivou 409Da číslo 706.453, na které je smluvní závazek spolku
udržovat tento stroj v provozním stavu. Lokomotivy i oba vozy využívá spolek ke své hlavní činnosti.
Spolek je na základě smluvního vztahu nájemcem objektu výtopny ve stanici Jemnice. Nájemné za tento
objekt je splatné ve čtvrtletních splátkách. Objekt využívá ke své hlavní činnosti.
3. Finanční výsledky (v Kč)
Příjmy:
Členské příspěvky: ……………...…9 000 (§19)
Dary od fyzických osob:……….....79 718 (§19b)
Příspěvky z veřejných rozpočtů:….70 000 (§18a)
Tržby z provozování vlaku..…….121 872 (§18a)
Tržby z reklamy:……………….....10 000
Tržby z prodeje propagace……….27 757 (§18a)
Celkem:……………………..….318 347,Výdaje:
Provozní náklady na vypravení vlaků:…….…18 373
Nájemné……………………………………… 6 256
Opravy majetku…………..……………….….80 936
Pohonné hmoty………………………….…...38 594
Revize vozidel………………………….…..…5 683
Výdaje na propagaci hlavní činnosti………...32 543
Služby (dopravce, doprava loko…)..............129 844
Administrativní náklady…………………….18 374
Celkem………………………………….....330 603
Spolek v roce 2017 hospodařil s výsledkem -12 256,- Kč
Zůstatek na účtu ke dni 31.12.2017 činil 44 730,95 Kč
Zůstatek v pokladně ke dni 31.12.2017 činil 4 104,- Kč
V roce 2017 nebyla splacena půjčka z minulých let. Do roku 2018 se tak převádí dluh spolku ve výši
19 723,38 Kč, jak vyplývá z dlužního úpisu z 31.12.2015
Veškerou činnost související s hospodařením spolku vykonávali členové spolku bez nároku na odměnu
zdarma ve prospěch cílů uvedených ve stanovách.
V Moravských Budějovicích 2.2.2018

