
SPOLEK PRO VEŘEJNOU DOPRAVU NA JIHOZÁPADNÍ MORAVĚ 

Kosmákova 73, 676 01 Moravské Budějovice, IČO: 22903071 
 

 

Přehled hospodaření spolku 

za rok 2015 
 

1. Hospodářská činnost spolku 

 

Hlavní činností spolku v roce 2015 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 propaga-

ce v oblasti cestovního ruchu a ekologicky šetrné dopravy. Zamezí se tak její devastaci a umožní její za-

chování budoucím generacím. 

Vedlejší činnosti, které by měly dopad na hospodaření spolku, spolek v roce 2015 nevykonával. 

 

2. Vlastní  a svěřený majetek spolku 

 

V majetku spolku byly k 1.1.2015 evidovány tyto položky: 

- Vůz řady Da číslo: 55 54 93 20 008-6  

- Vůz řady Da číslo: 55 54 93 20 009-4 

Dne 27.2.2015 se spolek stal vlastníkem lokomotivy T211 ČKD  řady 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: ………………13 100  

Dary od fyzických osob:…………..5 500  

Příspěvky z veřejných rozpočtů:..106 000  

Tržby z prodeje jízdenek:………...49 542  

Tržby z reklamy:………………….15 500 

Tržby z prodeje propagace…………9 560  

Dar od zrušeného spolku………….14 000 

Vrácení správního přeplatku……….1 000 

Půjčka:…………………………....89 189,38  

Celkem:………………………….303 391,38  

 

Výdaje: 

Provozní náklady na vypravení vlaků:……..76 239,36 

Nájemné……………………………………….6196,39  

Materiál na opravy majetku…………..……….36 239 

Pohonné hmoty………………………………..32 672,98 

Revize vozidel…………………………………14 006 

Výdaje na propagaci hlavní činnosti…………..23 214 

Splátka půjčky…………………………………92 247 

Administrativní náklady……………………….23 220  

Celkem……………………………………...304 034,73 

 

Spolek v roce 2015 hospodařil se ztrátou 604,35 Kč, která je kompenzována v rámci bezúročné půjčky 

ve výši 39 723,38 Kč, kterou spolek dluží na základě 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 9.3.2016 


