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1 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
1.10.2012  –  29. 2. 2013  (dále  jen  uplynulé  období),  a  cíle  projektu  na  období  1. 3. 2014  –
31. 12. 2014(dále jen nadcházející období).

1.2 Charakteristika projektu

Poskytování hudeben a jejich vybavení (zařízení) členům klubu, umožnění pokračovat s 

hudebním hoby i mimo své rodiště a možnost navázat budoucí spolupráci s ostatními 

členy projektu. 

1.3 Aktivní lidé v projektu

• Tomáš Kačur, UID 11814 - správce Hudebna č. 10 

• Jan Pilař, UID 20938 - správce Hudebna č. 3, Správce bicích souprav 

• Petr  Fabián, UID 24610 - správce Hudebna č. 9
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2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1 Cíle projektu na uplynulé období

1) Upgrade stávajícího webu 

2) Nákup nového provozního vybavení, které se mechanicky ničí… 

3) Nákup – investice do dalšího vybavení pro zpestření a větší atraktivnost projektu za 

účelem získání dalších i náročnějších hudebníků. 

4) Rozvinutí spolupráci s CIPs

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

Bod 1 předchozí zprávy byl splněn

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu

Změna vedoucího projektu a celého týmu aktivních lidí(začátek listopadu 2013)

Upgrade webu.

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit

Upgrade webu.

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit

2-4  Hlavní  příčinu  vidím  ve  nedostačující  činnosti  aktivních  lidí,  jejich  neaktivitou
spúsobenou zaneprázdněností,(pracovní povinnosti atp).

2.3 Propagace projektu

Byli založeny fb stránky propagující činnost hudeben, zároveň lidem umožňují diskutovat a 

možnost vyjádřit se k problematice hudeben.
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2.4 Využívání projektu

Projekt je poměrně vysoce využíván, svědčí o tom vysoká zaplněnost rozvrhů jednotlivých
hudeben. Současně využívá projekt cca 50 platících lidí,  20 kapel(odhadem podle stránek
hudeben).

2.5 Přehled financování projektu

2.5.1 Získané finanční prostředky

V rámci rozpočtu pro AR 12/13 nám bylo vyčleněno 53400 ,-- Kč

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků

Dosud vyčerpáno (do 17.11.13): Kč 13 356 ,-- , zbývá Kč 40 044  ,-- 

Nový tým aktivních lidí plánuje všechno vyčerpat do konce období určeného k čerpání.

2.6 Teambuilding

Nebyl, pouze občasné schůzky samotných správců. 
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3 Cíle projektu pro nadcházející období

1.) Upgrade/renovace vybavení hudeben, podle potřeby

2.) Udržovat stav ve kterém veškeré zařízení musí být v plně funkčním stavu.

3.) Propagace aktivně skoušejícich kapel.

4.) Řešení akustický izolace, komunikace s lidma co bydlej kolem hudeben

5.) Vylepšení webu o správu vybavení.

3.1 Vize projektu

Vytvořit prostředí pro hudebníky ve kterém v symbióze s nehudebníky tvoří a jsou slyšeny,
nebo se mohou jen tak odreagovat.

3.2 Organizační zajištění realizace

Tým aktivních 4-5 lidí  a  3 hudebny(místnosti),  každá hudebna je  spravována minimálně
jedným člověkem z týmu. Součastí je také web a fb stránky

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora
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4 Dodatek zprávy
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Π λοηα Α.ř Čerpání rozpočtu v uplynulém období

Ref. Název Částka 

5530 Platba za pianino 3 048
5708 Platba za pianino 1.pol 2013  3 108
5668 Odpustky ZS 2013 3 500
5089 Odpustky LS 2013 3 700
Celkem k 17.11.13 13 356,-
Zbývá  dočerpat:  Kč  40  044,--  (Nová  položky  -   nákup  kytarových  komb,  reprobedny,
dovybavení bicích) 

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období

Název Částka 

Platby za členství - odhadem za ZS a LS 70 x 500 

Celkem: 35 000,-kč
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Π λοηα Β.ř Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející 
období

UID Jméno Činnost Odpuštěno
11814 Tomáš Kačur Správce  hudebny  10,  webu,  vedoucí

projektu 
Z/IT/Hudeb

ny
20938 Jan Pilař Správce hudebny 3 a pujčovací soupravy Z/IT/Hudeb

ny
24610 Petr  Fabián Správce hudebny 9 Z/IT/Hudeb

ny
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Π λοηα Χ.ř Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady
12 000

Investiční náklady
50 000

Osobní náklady
13 000

Celkem 75 000,-

Ekonomická činnost
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období 50 000,-
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