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Závěrečné vyúčtování dotace (ZVD) 
poskytnuté v roce 2018 

z rozpočtu Statutárního města Kladna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příjemce dotace:  Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Kladno 
 
Název akce/projektu: Nákup kompresorů a vyvíječů aerosolu pro obnovu 

techniky na podzimní ošetření včelstev 
 
Odpovědná osoba: Jiří Volek, předseda OO ČSV Kladno 
 
Číslo smlouvy: 2018/0193/OF_OSRaFP ze dne 9.3.2018 

mailto:ookladno@vcelarstvi.cz


1. Stručná zpráva o realizaci projektu 

Příjemce dotace realizoval výše uvedenou akci/projekt s využitím dotace 
Statutárního města Kladna s následujícím výsledkem: 
 
Termín zahájení projektu:  6.1.2018 
Termín ukončení projektu:  21.12.2018 
Závěrečné vyhodnocení projektu: 30.12.2018 
 
2. Průběh přípravy a realizace projektu 

Níže uvádíme stručný přehled činností, zajišťovaných v daném období členy 
realizačního týmu. 

 
Leden 2018: 

 projednání a schválení záměru na zasedání výboru OO ČSV Kladno 

 stanovení realizačního týmu – Jiří Volek, předseda, Jindřich Linhart, 
zdravotník, Bc. Monika Dragounová, jednatelka, Milena Jungmanová, 
pokladní 

 
Únor 2018: 

 jednání se zastupiteli Statutárního města Kladna 

 zpracování rozpočtu akce a podání žádosti o dotaci 
 
Březen 2018: 

 podpis smlouvy 
 
Duben až září 2018: 

 jednání s dodavateli, výběr vhodné techniky pro podzimní ošetřování 

 vystavení závazných objednávek vybraným dodavatelům 

 nákup elektrocentrál a elektrických kompresorů, včetně příslušenství 

 nákup vyvíječů aerosolu, jednání o změnách v počtu motorových 
kompresorů, řešení zpoždění dodávky motorových kompresorů 

 reakce na změny počtu motorových kompresorů, donákup elektrických 
kompresorů a elektrocentrál 

 uskladnění nakoupené techniky 

 řešení potisku dle pokynů ve smlouvě, nákup plomb pro evidenci 
majetku 

 



Říjen 2018: 

 jednání se zdravotními důvěrníky (odpovědný pracovník svazu za 
provádění léčení včelstev) o distribuci zařízení, školení 

 testování nakoupené techniky 

 označení a evidence nakoupeného zařízení 

 výdej nakoupené techniky 

 podání žádosti o příspěvek na nákup vyvíječů aerosolu, poskytovaného 
Českým svazem včelařů, z.s. 

 
Listopad 2018: 

 jednání s redakcí měsíčníku KLADNO za účelem otištění článku a 
medializace projektu 

 
Prosinec 2018: 

 zpožděná dodávka motorových kompresorů  

 označení a evidence motorových kompresorů 

 výdej nakoupené techniky zdravotním důvěrníkům 

 podání žádosti o příspěvek na nákup motorových kompresorů, 
poskytovaného Českým svazem včelařů, z.s. 

 zveřejnění informací a fotodokumentace o dotaci na webu 
www.vcelarikladno.cz  

 jednání a příprava zřízení webových stránek OO ČSV Kladno 

 vyúčtování projektu 

 vypracování závěrečné zprávy projektu 
 
V rámci poskytnuté dotace a po nucených změnách v počtu dodaných 
motorových kompresorů byl proveden nákup následujících zařízení: 
 
Elektrický kompresor   12 ks 
Elektrocentrála      8 ks 
Vyvíječ aerosolu    10 ks 
Motorový kompresor     5 ks 
Ostatní příslušenství (prodlužovací přívody – 12 ks, tlakové hadice – 12 ks, 
motorový olej do elektrocentrál – 8 ks) 
 
Veškerá technika byla vyzkoušena, zaevidována do knihy drobného hmotného 
majetku OO ČSV Kladno a distribuována zdravotním důvěrníkům tak, aby mohla 
být použita pro podzimní a zimní ošetřování včelstev, podle platné metodiky 
SVS.  

http://www.vcelarikladno.cz/


3. Náklady projektu a čerpání rozpočtu 

Detailní rozpis nákladů je samostatnou přílohou zprávy. Zde je komentář ke 
změnám proti plánovanému rozpočtu. 
 
Změny v rozpočtu projektu – v plánovaném rozpočtu byl plánován nákup 10 ks 
motorových kompresorů, ale již při jednání s dodavatelem nám byl naznačen 
možný problém v dodávce požadovaného počtu. Počet byl po opakovaných 
jednáních s dodavatelem stanoven pouze na 5 ks. Současným problémem byla i 
samotná dodávka, která se vzhledem k problému na straně výrobce uskutečnila 
až v prosinci.  

Tím se otevřel prostor pro navýšení nákupu elektrických kompresorů a 
elektrocentrál, kde nám dodavatel maximálně vyhověl a naše dodatečné 
požadavky včas uspokojil. 

Rozšíření dodávky kladlo vyšší časové nároky na práci zdravotníka OO ČSV 
Kladno, při testování techniky a přípravy na výdej, ale i na samotný výdej. Vše 
se nakonec podařilo zorganizovat v plánovaných termínech. 
 
4. Závěrečný souhrn a vyhodnocení projektu 

Projekt se podařilo zrealizovat v souladu s původním záměrem a bylo dosaženo 
stanovených cílů - podařilo se zajistit nákup techniky v požadovaném množství, 
termínech a v požadované kvalitě. 

Techniku se podařilo rozdistribuovat mezi včelařské důvěrníky koncem října, 
tedy před začátkem období, kdy se provádí 2. a 3. ošetření včelstev a kdy je 
nutné za nízkých teplot použít aerosolové vyvíječe, spolu s kompresory. 
Závěrečné listopadové a prosincové ošetření včelstev tak proběhlo s využitím 
nových přístrojů a setkalo se s pozitivní odezvou u včelařských důvěrníků, ale i 
samotných včelařů. 

Odborná včelařská veřejnost byla informována na pravidelných společných 
zasedáních, pořádaných výborem OO ČSV Kladno. Laická veřejnost byla 
informována v tisku a prostřednictvím webových stránek. 
 
5. Prohlášení příjemce 

Příjemce použil dotaci v souladu s Pravidly pro poskytování účelových dotací při 
dodržení obecně závazných právních předpisů a nařízení. 

Akce/projekt byl realizován v souladu s předloženou a schválenou žádostí. 

Veškerá závazky Příjemce dotace, uvedené ve smlouvě, byly splněny. 



Jako statutární zástupce Příjemce dotace prohlašuji, že veškeré údaje uvedené 
v dokumentaci závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akce/projektu a 
přílohách k tomuto ZVD jsou úplné a pravdivé. 
 
V Kladně dne 30.12.2018   
 
 
 
 
…………………………………………………………. 
Razítko a podpis statutárního zástupce 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam příloh k ZVD: 
 

1. Příloha č. 1 – vyúčtování projektu 
2. Příloha č. 2 – seznam příjemcem hrazených účetních (daňových) dokladů 

(faktur), včetně kopií dokladů o provedení plateb (bankovní výpisy, 
výdajové doklady) 

3. Příloha č. 3 – výpis z evidence majetku 
4. Příloha č. 4 – fotodokumentace 
5. Ostatní – uveřejnění na webu, tisková zpráva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 4 k ZVD – Fotodokumentace  
 
Foto č. 1: Sestava elektrocentrály a elektrického kompresoru: 
 

 
 
Foto č. 2: Sestava elektrocentrály, el. Kompresoru a vyvíječe aerosolu: 
 

 



Foto č. 3: Vyvíječ aerosolu: 
 

 
 
Foto č. 4: Elektrický kompresor: 
 

 



Foto č. 5: Elektro-centrála: 
 

 
 
Foto č. 6: prodlužovací přívod 230V: 
 

 



Foto č. 7: Motorový kompresor: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ostatní – uveřejnění na webu  
 
Zpráva a vybraná fotodokumentace o nákupu techniky na podzimní a zimní 
ošetření včelstev je zveřejněna na níže uvedeném odkazu webových stránek 
www.vcelarikladno.cz, viz náhled níže: 
 
https://www.vcelarikladno.cz/inpage/aktuality/  
 
 

 
 
 
 

http://www.vcelarikladno.cz/
https://www.vcelarikladno.cz/inpage/aktuality/


Ostatní – Tisková zpráva  
 
Zpráva v Informačním měsíčníku pro občany Kladna, prosincové vydání: 
 

 


