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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
1. Projektová dokumentace – cíl splněn
2. Rozvody plynu, vody a elektřiny – cíl splněn
3. Odtahy digestoří – jsou před dokončením – zbývá proražení otvoru do prostoru půdy – cíl splněn.
4. Podlahy a stavební úprava prostorové dispozice místnosti – cíl splněn
5. Výsledné úpravy laboratoře (světla, vymalování) – cíl splněn
6. Instalace digestoří, případně laboratorního nábytku – z prostředků podpory nebyly zakoupeny digestoře
ani laboratorní nábytek.

Během roku 2009 se podařilo splnit základní cíl projektu. Místnost P10 je kompletně
přebudována a po kompletaci nábytkem, digestoří a příslušným vybavením vznikne
fungující laboratoř. Oproti předpokladu došlo k navýšení stavebních prací o 200 000,- Kč
na celkových 700 000,- Kč. Z tohoto důvodu byla částka 200 000,- Kč, určená k nákupu
movitých věcí a zařízení přesunuta do stavebních úprav.
Plnění
kontrolovatel
ných výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
1. Výsledkem projektu bude částečně vybavená laboratoř

¨
Jediným kontrolovatelným výstupem projektu bylo přebudování prostoru na moderní
laboratoř. – splněno

Změny
v řešení

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti.
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na
č.
potřeby)
MŠMT)
Změnou byl přesun částky 200 000,- Kč,
Na základě výběrového řízení uspěla stavební
1
určených na nákup movitých věcí a zařízení do
firma, která požadovala částku 700 000,- Kč.
stavebních úprav.
2
3
4
5

Přehled o
pokračujícím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
Rok realizace

Čerpání fin. prostředků
(souhrnný údaj)

Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
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Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)
Přidělená dotace
na řešení projektu
- ukazatel I
(v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem

Čerpání dotace
(v tis. Kč)

700

700

0

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

200

0

1.3

Stavební úpravy

500

700

50

50

2. Běžné finanční prostředky celkem
Mzdové náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

0

0

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

0

0

2.3

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu

0

0

50

50

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

0

2.6

Cestovní náhrady

0

0

2.7

Stipendia

0

0

750

750

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz předchozí tab.)

Název výdaje

Částka (v tis. Kč)

1.2

Samostatné věci movité z prostředků dotace nebyly zakoupeny

0

1.3

Veškeré kapitálové prostředky byly využity k účelům přestavby

700

2.4

Mini membránová vývěva

2.4

Filtrační zařízení Nalgene 2 ks

2.4

Eutech, CybarScan Economy pH 510

2.4

materiál – stojánek na pipety

23
8
17
2
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