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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. Nákup informačních technologií, hlavně počítačů – tenkých klientů a příslušenství monitory, držáky monitorů, software, a eventuelně dalšího potřebného vybavení.
Účelem bylo zakoupit IT vybavení počítačové multifunkční učebny a následně ji touto
technikou vybavit.
2. Sepsání závěrečné zprávy
Byla sepsána tato závěrečná zpráva.

Plnění
kontrolovatel
ných výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
1. Nakoupení výše zmiňovaných informačních technologií
Nákup velké části techniky byl proveden u firmy, vybrané na základě poptávkového řízení
mezi třemi firmami (viz PŘÍLOHA 2) – nejvýhodnější nabídku předložila firma Duchware,
která tedy byla vybrána jako dodavatel. Během následné instalace techniky se ukázala
nutnost úpravy speciálních počítačových stolků, zakoupených z jiných zdrojů. Protože jsme
nebyli nuceni nakoupit původně požadovaný počet tenkých klientů (část se jich podařilo
koupit z jiných zdrojů v době očekávání na vyhlášení schválených rozvojových projektů)
požádali jsme o změnu využití finančních prostředků s tím, že část prostředků bude využita
na úpravu stolků. Změna byla MŠMT odsouhlasena (viz PŘÍLOHA 1) Finanční prostředky
k tomu požadované však nebyly využity v plné výši, neboť se podařilo stolky nakoupit
z jiných zdrojů. Zbývající prostředky byly využity na nákup IT techniky ve smyslu původního
znění projektu s drobnými změnami – např. místo původně uvažovaného počítače byl
z praktických důvodů (lze snadno uschovat do stolu) nakoupen notebook s velkým LCD
monitorem, z prostředků byly také zakoupeny IT a AV kabeláže v metráži, které budou
později využity na výrobu prodlužovacích a spojovacích kabelů a drobný elektromateriál
jako např. prodlužovací napájecí kabely, zdroje a spotřební materiál (ubrousky) pro údržbu
IT techniky. Významnou položkou nákupů byly také softwarové licence pro jednotlivé
stanice. Vzhledem k předpokladu pozdějšího rozšiřování počtu tenkých klientů bylo
zakoupeno 25 licencí.
2. Sepsaná a předložená závěrečná zpráva za rok 2009
Na závěr realizace projektu byla sepsána tato závěrečná zpráva.

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)
Oproti původnímu záměru byla požadována
změna ve využití části finančních
prostředků na nákup a úpravu počítačových
stolků – viz žádost a souhlas MŠMT
v PŘÍLOZE 1). Finanční prostředky k tomu
1

požadované však nebyly využity v plné výši,

Č.j.: 25200/2009-30

neboť se podařilo stolky nakoupit z jiných
zdrojů. Zbývající prostředky byly využity na
nákup IT techniky ve smyslu původního
znění projektu.
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)
Projekt nebyl dříve realizován
a jeho pokračování se
neplánuje

Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu - OVAVT
Přidělená dotace
na řešení projektu

Čerpání dotace

1. Kapitálové finanční prostředky celkem

0

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

0

1.3

Stavební úpravy

0

0

350

350

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

340

253

10

97

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

2.6

Cestovní náhrady

0

0

2.7

Stipendia

0

0

3.

Celkem běžné a kapitálové finanční
prostředky

350

350

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

2.4

2.5

Název výdaje
Materiální náklady (včetně drobného majetku)
Vzhledem k tomu, že základní prostředky pro šíření DiV jsou již na fakultě
k dispozici, požadovali jsme prostředky na nákup převážně spotřebního
materiálu kancelářského charakteru a drobného nářadí a techniky na údržbu
hardwarového zázemí projektu.
Souhrn položek 2.4, 2.5 byl vyčerpán beze zbytku. Dle pravidel Vyhlášení RP
byly původní předpokládané sumy v těchto položkách brány jako orientační.
Při čerpání tedy byl brán hlavně ohled na vyčerpání celkové sumy.
Služby a náklady nevýrobní
Položka byla využita na nákup softwarových licencí (vzhledem k předpokladu
pozdějšího rozšiřování počtu tenkých klientů jich bylo zakoupeno 25 licencí) a
úhrady zásadních úprav počítačových stolků na základě povolení změny
čerpání MŠMT č..j.: 25200/2009-30
Viz. též položka 2.4.
Detailní přehled o čerpání jednotlivých položek lze získat z podrobného výpisu
účtu projektu, vedeného ekonomickým oddělením děkanátu LF v Plzni – kopie
tohoto výpisu včetně razítka a podpisu vedoucí ekonom. odd. děkanátu je
přiložen v PŘÍLOZE 3.

Částka (v tis. Kč)

253

97

