
 
 

VYSOKÁ ŠKOLA: 
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAV Ě 

 

Rozvojový projekt na rok 2010 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 7. Program na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu silných stránek vysoké školy  

Podprogram: 
c) podprogram na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu silných stránek vysoké školy 
založené na analýze specifických priorit vysoké školy, předchozího vývoje a současného stavu, které nelze 
financovat z operačních programů 

Název projektu: 
Příprava vzniku Lékařské fakulty Ostravské univerzity (etapa III) 
 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2010 Do: 31. 12. 2010 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 1 390 390 1 000 

Čerpáno 1 390 390 1 000 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. Ing. Petr Svoboda 

Podpis:   

Fakulta/Součást Přírodovědecká Oddělení pro podporu projektů 

Adresa/Web: 30. dubna 22, Ostrava / www.osu.cz Dvořákova 7, 701 03 Ostrava / www.osu.cz 

Telefon: +042 597 091 001 +042 597 091 001 

E-mail: jiri.mockor@osu.cz petr.svoboda@osu.cz 

 

Jméno rektora: Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. 

Podpis:  
 

Datum: 20. 1. 2011 

Razítko školy: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

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. 

  
Akreditace studijního programu Všeobecné lékařství 
Organizační zajištění výuky při dočasné dislokaci LF OU 
Nákup přístrojového vybavení pro LF OU (3.etapa) 
Zajištění dodatečného financování provozu LF OU pro rok 2011 ve spolupráci s magistrátem a vedením 
kraje 
Zajištění nutných personálních kapacit pro akreditaci studijního oboru všeobecné lékařství 
Zajištění rekonstrukce objektu por.-gyn. kliniky v areálu Ostrava-Zábřeh 
Zajištění rekonstrukce objektu anatomie v areálu Ostrava-Zábřeh 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly. 

 
Upravený akreditační spis 
Harmonogram výuky studijního oboru 
přístroje nutné pro výuku a výzkum na LF OU 
smlouvy s městem Ostrava a Moravskoslezským krajem o finanční podpoře 
Zahájená rekonstrukce objektu Por.-gyn. Kliniky 
Zahájená rekonstrukce objektu anatomie 
 

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. 

 
  č. 

Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 
potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na 
 MŠMT) 

1   

2   

3   

4   

5   

Přehled o 
pokračují-
cím 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. 
 

 



 
 

 

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu 
(vyplnit za celý projekt) 

 

 

 
Přidělená dotace 

na řešení projektu 
- ukazatel I 
(v tis. Kč) 

Čerpání dotace      
(v tis. Kč) 

         1. Kapitálové finanční prostředky celkem 1 000 1 000 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)   

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení)   

1.3 Stavební úpravy 1 000 1 000 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 400 400 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 298,5 306 

2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr   

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu 

94 94 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku)   

2.5 Služby a náklady nevýrobní    

2.6 Cestovní náhrady   

2.7 Stipendia   

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky  1 400 1 400 

 
 

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 
(viz před- 
chozí tab.) 

Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč) 

1.3 Projektová dokumentace pro 200 parkovacích míst v areálu Ostrava- Zábřeh 565 

1.3 
Více práce související se získáním stavebního povolení k projektu Lékařské fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě formou autorizovaného inspektora 

147 

1.3 Půdní vestavba objektu ZO v areálu Ostrava – Zábřeh   288 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) – odměna řešitelskému týmu 306 

2.3 Zákonné odvody 94 

   

   

   

 


