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Úvod

1.1

Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním předpisem
klubu Silicon Hill (dále jen SH) Projekty klubu. Obsahuje část o činnosti projektu za období
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 1. 2017 –
31. 12. 2017 (dále jen nadcházející období).

1.2

Charakteristika projektu

Projekt se zabývá chovem včel na strahovských kolejích. Cílem je seznámit studenty
technických oborů se včelařením jako koníčkem i s možností zapojit techniku
k pozorování včelstev.

1.3

Aktivní lidé v projektu


Karel Landa (7760)



Josef Ludík (24737)
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Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1

Cíle projektu na uplynulé období


Rozšíření včelstev



Získání EU dotaze skrze SZIF



Získání nových aktivních členů



Používání vlastního vosku k výrobě mezistěn a najetí na soběstačnost projektu



Provést přestěhování místnosti blíže ke včelnici dle doporučení veterinární správy

2.2

Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1

Nejdůležitější události v projektu

Podařilo se provést přestěhování se na blok 11 do bezprostřední blízkosti včelnice. Provedli
jsme rozšíření včelích úlů na 5. Zároveň se podařilo získat dotaci prostřednictvím SZIF.
Stále bojujeme s nedostatkem členů projektu.
2.2.2

Cíle, které se podařilo splnit



Rozšíření včelstev



Získání EU dotaze skrze SZIF



Provést přestěhování místnosti blíže ke včelnici dle doporučení veterinární správy

2.2.3

Cíle, které se nepodařilo splnit



Získání nových aktivních členů



Používání vlastního vosku k výrobě mezistěn a najetí na soběstačnost projektu

2.3

Využívání projektu

Projekt je využíván především z hlediska PR celého klubu a především spojuje techniku
spolu s živými organismy.
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2.4
2.4.1

Přehled financování projektu
Získané finanční prostředky

Projektu bylo na toto období vyčleněno 7 750,- z rozpočtu klubu Silicon Hill, z toho
jsme vyčerpali 28 581,-.
Dotace z EU dle příručky SZIF části A přílohy č. 2 NV č. 197/2005 Sb ve výši 8 208 Kč ze
skutečně vynaložených prostředků.

2.4.2

Využití získaných finančních prostředků

Za získané finanční prostředky bylo zakoupeno běžné včelařské vybavení. Dále byl
zakoupen vařák s vyvíječi páry, mezistěny, úlová váha i nové matečníky, ze kterých se
vylíhly nové matky.

2.5

Teambuilding

Neděláme a nevyžadujeme.
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3

Cíle projektu pro nadcházející období

3.1

3.2

Vize projektu


Získání nových aktivních členů



Udržování chodu projektu



Zprovoznění úlové váhy



Aktualizace internetových stránek projektu

Organizační zajištění realizace

Spolupracujeme s Prof. Karlem Voříškem z ČZU a panem Milanem Šimonovským
nákazovým referentem ZO ČSV Praha 6, od kterých získáváme potřebné rady pro včelaření.

3.3

Požadovaná hmotná a technická podpora

V nadcházejícím období bude projekt finanční prostředky v maximální výši 14 823,- Kč.
V tomto období jsme požádali o přidělené dotace formou FSP v celkové výši 13 365 Kč. Do
této doby však nebylo o přidělení financí rozhodnuto.

3.4

Odůvodnění požadovaných věcí

Plošinový vozík s dušovými koly
- vzhledem k tomu, že naše místnost je značně daleko od včelnice a je nutné na včelnici nosit
značně těžké i objemné věci (např. 25kg), kdy mnohdy se o včelstva stará i jeden člověk, je
potřeba v zájmu efektivity a ušetření pracnosti pořídit plošinový vozík. Vzhledem k tomu, že
se bude jezdit s tímto vozíkem venku, jsou dušová kola v tomto případě více než rozumná.
O tuto položku jsme také požádali z FSP.

Propan Butanová bomba a hořák
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Vzhledem k tomu, že je povinnost pravidelně provádět desinfekci úlů, kdy v případě
morové zóny to platí dvojnásob, kdy nejlepší aktuální možností je opalování plamenem,
potřebujeme ke splnění této povinnosti výše uvedené věci.
O tuto položku jsme také požádali z FSP. Zároveň bylo o toto položku žádáno i v minulém
rozpočtu, proto bych tímto chtěl požádat pouze o převod financí z minulého rozpočtu.

Spotřební materiál
Začínají nám docházet rukavice a ty, které máme aktuálně, jsou malé, tudíž je kluci jako my
nemohou použít. Zároveň nástroj na odvíčkování, aby odvíčkování mohlo provádět více lidí
současně. Občas je potřeba koupit např. fixy na označování včelích matek, kolečka na úly a
jiné provozní věci, které aktuálně schází.
O tyto položky bylo také požádáno z rozpočtu FSP.

Přídavná úlová váha
S úlovou váhou je možné sledovat nejen teplotu u úlů, ale také stav zásob, velikost snůšky,
možné vykradení včelstev atd. Připojením k PC je poté možné vše zveřejňovat na
internetových stránkách a provádět tak prezentaci nejen projektu, ale i celého SH.
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období
Ref.

Popis

Částka

8392

Nákup matečníků

350,-

8507

Kyselina mléčná

138,-

8505

Vařák + včelařský materiál

17 393,-

8506

Úlová váha

10 700,-

8230

Odpustky

0,-

Celkem

28 581,-

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období
Popis

Celkem:

Částka

0,-

6

Příloha B.

Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady
Příspěvek zakládající organizace a finance na léčiva
Potřebné včelařské vybavení (odvíčkovací nůž, rukavice, provoz)

1 000
2 200

Investiční náklady
Plošinový vozík
Hořák s malou Propan Butanovou bombou
Úlová váha - přídavná
Kyselina mravenčí

Odpustky
Celkem

2 800
1 350
5 950
323
1 200
14 823

Ekonomická činnost
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období

0,-
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