
GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s  r. o. 1 / 8

1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 09.01.2018

Pořadí jednání č. 56
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1/18 – alokace použitelných finančních zdrojů 
minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení výdajů v kapitole 926 
08 - Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství; rozhodnutí o poskytnutí 
dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a 
zemědělství, program 8.3 Podpora včelařství pro rok 2017

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

I) se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 1/18, kterým se:

     1. navyšují finanční zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování - změnou stavu 
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 
7.555.560,65 Kč,

     2. navyšují výdaje kapitoly 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí a 
zemědělství, v rozpočtu kraje 2018 o celkovou částku 7.555.560,65 Kč; v tom:

     a) Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty – nespecifikované rezervy 
programu ve výši 66.552,84 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 
1.398.481,50 Kč,

     b) Program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny – nespecifikované rezervy programu 
ve výši 11.490,11 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 2.688.968 Kč,

     c) Program 8.3 Podpora včelařství – nespecifikované rezervy programu ve výši 
13.236,20 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 1.312.609 Kč,

     d) Program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a 
zemědělství – nespecifikované rezervy programu ve výši 967 Kč, jmenovité 
projekty/akce v souhrnné výši 263.256 Kč,

     e) Program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a 
podpora sběru a využití bioodpadů – nespecifikované rezervy programu ve výši 
324.314 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 1.475.686 Kč,

     3. navyšují a zavádí nové specifické ukazatele v kapitole 926 08 - Dotační fond 
Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, program 8.3 Podpora 
včelařství ve výši 1.312.609 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,

II) 1. s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu 
Libereckého kraje, programu 8.3 Podpora včelařství v úhrnném objemu 1.312.609 
Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2017 - 30. 9. 2018 
do výše:

Č.

Název 
žadatele / 

právní 
forma 

Datum narození 
(IČ) / adresa 

bydliště (sídlo 
žadatele)

Název / účel projektu
Závazné výstupy 

projektu

Dotace do 
výše v Kč / 

podíl dotace 
z celkových 
způsobilých 
výdajů v %

1 '''''''''''' ''''''''''''''', 
FON

'''''''''''''''''''''
'''''''''''''''' ''''''''''
'''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''

Rozšíření a zkvalitnění stavu 
včelstev

nástavkový úl - ks - 3 12 938

70,00

2 ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' Nové úly ve Vlčetíně nástavkový polystyrenový 13 880
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'''''''''''''''''''''''
FON

''''''''''''''''''' ''''''
'''''''' '''''' ''''''''''''''' ''''''''''

úl - ks - 4
70,00

3 ''''''''''''' ''''''''''''' 
''''''''''''''''''' 
FON

'''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''' '''''''''''' 
'''''''''' ''''''' '''''''''''''''

Založení nového chovu včel 
v oblasti Lestkova

úlová sestava - ks - 6; 
včelstvo - ks - 6 

25 018

70,00
4 ''''''''''''' 

''''''''''''''''''''' 
'''''''''' FON

''''''''''''''''''''
''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''' 
'''''''''' '''''' ''''''''''''''''''' '' 
'''''''''''''

Bláhovy včely U Dračí Sluje včelí úl - ks - 5; včelstvo -
ks - 5

28 700

70,00

5 ''''''''''''''''' 
'''''''''''''''' FON

''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' 
'''''' '''''''''''''''''''''

Rekonstrukce včelínu a 
modernizace úlů

rekonstrukce včelínu - ks -
1; varroa dno - ks - 8

14 702

70,00
6 ''''''''''''''''''' 

'''''''''' FON
'''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' 
'''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''''

Začínající včelař Brodský včelstvo - ks - 2 9 100

69,00
7 '''''''''''' '''''''''''''

FON
'''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''
'''''''' '''''' ''''''''''''''''''''' 
''''''''' ''''''''''''''

Zavčelení oblasti Dobré 
Vody a přilehlého okolí

zateplený nástavkový úl -
ks - 3; včelstvo - ks - 3

12 337

70,00

8 '''''''''''''' 
'''''''''''''''' '''''''''', 
FON

'''''''''''''''''''''''''
''''''' ''''''''''''''' ''''' ''''''''' 
'''''' ''''''''''''''''''' '''''''' 
''''''''''''''

Podpora včelařství včelařské stanoviště - ks -
1; nástavkový úl - ks - 5; 
včelstvo - ks - 5

25 053

70,00

9 Český 
včelařský 
institut z.ú., 
ústav 

06025951
Budovcova 938/7,
460 01 Liberec 

Včelstva pro školící 
středisko

zateplený nástavkový úl -
ks - 10; inseminovaná 
matka - ks - 1; oddělek + 
matka F1 - ks - 10

37 000

49,33

10 ''''''''''''''''''''''' 
''''''''' FON

''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''' ''''''' 
''''''''' '''''' '''''''''''''''' '''

Zavčelení zahrádkářské 
kolonie a širokého okolí 
Winterovy ulice v Liberci.

úl - ks - 4; oddělek - ks - 3 8 252

29,90
11 '''''''''' '''''''''''''''' 

''''''''''''' FON
'''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''' 
''''''' '''''''''''''''' '''''''''

Rozšíření chovu včel včelstvo - ks - 3; 
nástavkový úl - ks - 3

15 400

69,97
12 '''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''' 
''''''''''''' FON

'''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''' '''''''''''
'''''''''' '''''' ''''''''''''''''

Rozšíření a obnova včelích 
úlů na stanovišti Bratříkov 
105

nástavkový úl - ks - 5 9 555

69,36
13 ''''''''''''''''''' 

'''''''''''''' ''''''''''''
FON

'''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''' '''''''' 
''''''''' '''''' ''''''''''''' ''''

Podpora začínajícího včelaře 
v Pelíkovicích u Rychnova

včelstvo - ks - 5; 
nástavkový úl - ks - 5

27 768

70,00
14 ''''''''''''''' 

'''''''''''''' FON
'''''''''''''''''''''''
'''' ''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''' 
'''''' ''''''''''''''''''''

Modernizace včelnice nástavkový úl - ks - 4 11 800

69,98
15 '''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''' FON
'''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''
''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''' 
'''''''''' '''''''''''''

Založení domácího chovu 
včel

nástavkový úl - ks - 3; 
včelstvo - ks - 3

13 552

70,00

16 '''''''''''''' ''''''''''''''
FON

'''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' 
''''''''' '''''' '''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''

Obnova starých úlů nástavkový úl - ks - 4 10 000

46,51

17 '''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''' 
'''''''''''''''' FON

'''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''' ''''''''''' 
''''''''' '''''' '''''''''''''''' ''''''

Stavba včelína s možností 
apiterapie

včelín - ks - 1 37 950

30,00
18 '''''''''''''''' 

''''''''''''''' '''''''' 
'''''''''' FON 

'''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''' '''''''' 
'''''''''''''''' ''''''''''
'''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''' 
'''''''' ''''''''''''''''''

Založení nového chovu včel 
Víchová č. p. 120

nástavkový úl - ks - 5; 
včelstvo - ks - 5 

27 195

70,00
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19 Ing. Tomáš 
Moravec,
FOP

02173808
Smržov 60,
463 43 Český Dub

Rozšíření chovu matek Přelarvovací lupa - ks - 1; 
oplodňovací úlek - ks - 100

33 800

63,41
20 '''''''''''''' 

'''''''''''''''''' 
FON

'''''''''''''''''''''
''''''''''''''' ''''''''''
''''''''' '''''' '''''''''''''

Podpora začínajícího včelaře nástavkový úl - ks - 8; 
včelstvo - ks - 5; oddělek -
ks - 3

28 925

65,00
21 '''''''''''''''' '''''''''' 

''''''''''''''''''''
FON

'''''''''''''''''''
''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''' 
'''''''''' '''''' '''''''''''''''''''

Úprava a rozšíření stanoviště 
Pod Skalkou 196

úlová sestava - ks - 2; 
rekonstrukce včelínu - ks -
1; přístavek - ks - 1

23 380

70,00
22 '''''''''''''''''' '''''''''' 

''''''''''''' FON
''''''''''''''''''''''''
''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 
''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''' 
'''''''''''''''''''

Nákup 9x Úl nástavkový 
zateplený na 11 rámků 
komplet

nástavkový úl - ks - 9 13 801

49,64

23 '''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''
FON

''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''' ''''''''
'''''''' '''''' ''''''''''''''''''''' ''' 
'''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''

Podpora začínajícího včelaře 
v Dalešicích

včelstvo - ks - 10; 
nástavkový úl - ks - 10

39 703

67,68

24 '''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''
FON

'''''''''''''''''''''
''''' '''''''''' '''''''''''
''''''''' '''''' ''''''''''''''''

Výměna starých 
nevyhovujících úlů

nástavkový úl - ks - 6 19 264

70,00
25 '''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''
FON

'''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' 
'''''''' '''''' '''''''''''''''''' ''''''

Posílení zavčelení oblasti 
Šimonovic

nástavkový úl včetně 
varroa dna - ks - 4; 
oddělek - ks - 4

13 835

50,00
26 '''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''' '''''''''
FON

'''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' 
'''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''

Posílení zavčelení v oblasti 
Andělské Hory u Chrastavy

nástavkový úl včetně 
varroa dna - ks - 7; 
oddělek - ks - 4

10 350

30,00
27 ''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''' 
''''''''''' FON

'''''''''''''''''''''
'''''''''' ''''''''''''''''''''''' 
'''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''' 
'''''''''''

Podpora začínajícího včelaře nástavkový úl - ks - 4 10 500

50,00

28 ''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''
FON

'''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''' '''''''''''
'''''''''' '''''' ''''''''''''''''

Rozšíření včelstev v Poniklé Langstroth 2/3, sestava 
Lang set - ks - 12

30 300

69,98
29 ''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''', 
FON

'''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' 
'''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''

Rozšíření a zkvalitnění 
chovu včel v oblasti 
Kocourov

nástavkový úl s varroa 
dnem - ks - 2; oddělek - ks 
- 2; podstavec pod úly - ks 
- 1

8 600

69,71

30 '''''''''''''''' 
'''''''''''''''' FON

'''''''''''''''''''
''''''''''''''''''' '''''''
''''''''' '''''' ''''''''''''''''''

Začínám včelařit v Loučkách nástavkový úl - ks - 8; 
včelstvo - ks - 8

24 215

70,00
31 ''''''''''''''' 

'''''''''''''''' FON
'''''''''''''''''''
''''''''' ''''''''''''' '''''''''' '''''''' 
'''''' '''''''''''''''''

Včelařství Lukeš nástavkový úl - ks - 4; 
včelstvo - ks - 3; materiál 
včeln. - ks - 1

25 000

48,95
32 ''''''''''''''''' 

'''''''''''''' FON
''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''' '''''''
'''''''''' '''''' '''''''''''' '''' 
'''''''''''''

Podpora začínajícího včelaře 
a zlepšení podmínek pro 
včelí pastvu

nástavkový úl - ks - 9; 
plemenáč - ks - 3

19 757

70,00

33 '''''''''' '''''''''''''' 
'''''''' FON

''''''''''''''''''''
''''''''''' '''''''''''''' '''''''''' 
''''''''' '''''' '''''''''''''''''

Rozšíření chovu včel na 
stávající včelnici a pořízení 
pojízdného včelína včetně 
jeho rekonstrukce

pojízdný včelín s 24 úly -
ks - 1; rekonstrukce 
pojízdného včelína - ks - 1; 
včelí matka - ks - 3; 
včelstvo - ks - 4

40 000

43,36

34 ''''''''''''''''''''''''' 
'''''''' FON

'''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''' ''''''''''' 
''''''''' '''''' ''''''''''''''''''' ''''''

Modernizace včelařství nástavkový úl - ks - 10; 
včelí matka - ks - 16

39 035

70,00
35 ''''''''''''''' 

''''''''''''''''' '''''''''' 
'''''''''''' FON

''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' 
'''''''' '''''' '''''''''''

APIDOMEK – dřevěný 
včelín pro rozvoj včelích 
oddělků

dřevěný včelín - ks - 1; 
nástavkový úl - ks - 6; 
oddělek - ks - 6

40 000

35,78
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36 '''''''''''''''' 
'''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''
FON

'''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''' '''''
''''''''' ''''''' '''''''''''''''''

Včelnice Mokřiny 2020 včelstvo - ks - 3; oddělek -
ks - 6; nástavkový úl - ks -
10

40 000

61,21

37 ''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''' FON

''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''' ''' '''''''''''''' 
'''''''''' '''''''' '''''' 
'''''''''''''''''''' '''' '''''''''''''

Začíná včelařit celá rodina nástavkový úl - ks - 5 12 000

49,19

38 '''''''''''''' 
''''''''''''''''''''' 
'''''''''' FON

''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' 
'''''' ''''''''''''

Koupě a rekonstrukce 
včelína

zakoupení a rekonstr. 
včelínu - ks - 1; 
nástavkový úl - ks - 10; 
oddělek - ks - 3

40 000

48,74

39 '''''''''''''' 
''''''''''''''''''
FON

''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' 
'''''''' ''''''' '''''''''''''''' ''''''

Zlepšení stavu včelstev nástavkový úl - ks - 6 22 764

70,00
40 '''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''' FON
'''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' 
'''''''' ''''''' ''''''''''''' ''''''''''

Včelí zahrada nástavkový úl - ks - 5; 
oddělek - ks - 5

28 983

70,00
41 ''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''' FON
'''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''' '' 
'''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' 
'''''' ''''''''''''''''''

Rozšíření chovu včel v 
oblasti začínajícím včelařem

nástavkový úl - ks - 4 11 058

70,00

42 ''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''' 
''''''''''' FON

''''''''''''''''''''
'''''''''''' ''' ''''''''''''' ''''''''''' 
''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''' 
''''''''''''

Podpora začínajícího včelaře 
s produkcí bio medu

nástavkový úl - ks - 9; 
včelstvo - ks - 9

40 000

68,97

43 ''''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''' FON

''''''''''''''''''''
'''''''''''''''' ''''''' '''''''' '''''' 
''''''''''''''''''''''''' '''''''''' 
'''''''''''''''''''''

Obnova zařízení pro 
včelaření ve Žďárku u 
Hodkovic n.M.

nástavkový úl - ks - 6 18 422

70,00

44 ''''''''''''''''''' 
'''''''''''''' '''''''''''
FON

''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''' ''''''''' '''''' 
''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''

Zkvalitnění chovu včel nástavkový úl - ks - 3; 
inseminovaná matka - ks -
2

18 500

69,52

45 ''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''' 
'''''''''''' FON

''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' 
''''''''' '''''' '''''''''''' ''''

Rozšíření počtu včelstev v 
lokalitě letiště Lada u Česká 
Lípy

nástavkový úl - ks - 8 12 480

60,00
46 ''''''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''' 
'''''''''''''' FON

'''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''' '''''''''''''''''' 
''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''' 
'''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''

Rozšíření a obnova včelnice 
v Dětřichovci

nástavkový úl - ks - 16; 
šestioplodňáček - ks - 4

40 000

56,50

47 '''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''' 
FON

'''''''''''''''''''''''
'''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 
'''''''' ''''''' ''''''''''''''''' 

Zřízení nové včelnice 
začínajícím včelařem

včelín - ks - 1; oddělek - ks 
- 3; nástavkový úl - ks - 7

40 000

24,98

48 '''''''' 
'''''''''''''''''''''
FON

''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' 
''''''''' '''''' '''''''''''''' ''''

Pořízení šesti včelstev -
začínající včelař

včelstvo - ks - 6; 
nástavkový úl - ks - 6

31 690

70,00
49 '''''''''''''''' 

''''''''''''''''' 
'''''''''''' FON

''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' 
'''''''''' ''''''''' '''''' 
'''''''''''''''''''''

Podpora začínajících včelařů 
- Oldřichov v Hájích

nástavkový úl - ks - 3; 
včelstvo - ks - 3

10 289

70,00

50 ''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''' ''''''''''
FON

''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''' ''''''''''
''''''''' ''''''' '''''''''''''''

Založení chovu včel - Brno nástavkový úl - ks - 2; 
oddělek - ks - 2

9 500

67,04
51 '''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''' ''''''''''
FON

''''''''''''''''''''''
'''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''' 
'''''''''' '''''' ''''''''''''''''''' 
'''''''' '''''''''''''''''''''''

Zkvalitnění, stabilizace a 
rozšíření chovu na stanovišti 
včelstev v katastrálním 
území Chlum pod Táborem

nástavkový zateplený úl -
ks - 1; úlová váha - ks - 1

13 020

70,00
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52 ''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''
FON

'''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' 
'''''''' '''''' '''''''''''''''''''''

Prevence nemocí včel 
pořízením nových úlů

nástavkový úl - ks - 8 21 877

70,00
53 ''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''' FON
''''''''''''''''''''
''''''''''''''''' '''''''''' 
'''''''''''''''''' '' ''''''''''''''''' 
''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''

Vznik nové včelnice ve 
Fojtce, Veverčí 191

nástavkový úl - ks - 6; 
oddělek - ks - 6; stojan na 
2 úly - ks - 3

29 568

70,00

54 '''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''' FON

'''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''' '''' '''''''''' 
'''''' '''''''''''''''''

Včely na Kadeřavci nástavkový úl - ks - 4; 
oddělek - ks - 4

17 726

70,00
55 Vladimír 

Davídek, 
zem. podn.

48275514
Ves 45, 463 73 
Černousy

Zlepšení manipulace při 
ošetřování včelstev a oprava 
kočovného vozu

varroa dna - ks - 15; 
oprava kočovného včelína 
- ks - 1

10 100

69,66
56 ''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''
FON

'''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''' ''' 
'''''''''''''''''''''' ''''' 
'''''''' '''''' ''''''''''''''''''

Zavčelení Albrechtic u 
Frýdlantu

nástavkový úl - ks - 5; 
včelstvo - ks - 5 

24 080

70,00

57 ''''''''''''''' 
'''''''''''''''' FON

'''''''''''''''''''''''''''
''''''''''' ''''''''''' 
'''''''' '''''' ''''''''''''

Začínající včelař Šimon 
Volek - podpora včelařství v 
obci

nástavkový úl - ks - 6; 
včelstvo - ks - 3

19 887

70,00
58 '''''''''''''''' 

'''''''''''''' ''''''''''''
FON

'''''''''''''''''''''
'''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''' 
'''''' ''''''''''''''''''' ''''''

Rekonstrukce kočovného 
včelína Miloš Zástěra 2017

rekonstrukce kočovného 
vozu - ks - 1

40 000

41,15

2. s neposkytnutím účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z 
rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.3 Podpora 
včelařství, které byly v souladu s administrativními podmínkami, ale měly nižší bodové 
ohodnocení než předcházející projekty/aktivity, a tudíž nemohly být podpořeny z důvodu 
vyčerpání alokace výzvy:

Č. Název žadatele / 
právní forma 

Datum narození (IČ) / 
adresa bydliště (sídlo 

žadatele)

Název / účel 
projektu

Závazné výstupy 
projektu 

Dotace do 
výše v Kč 

1 ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''
FON 

'''''''''''''''''''''''
'''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''' 
'''''''''' '''''' '''''''''''' ''''''''''''''''

Zlepšení opylovací 
služby včelstev

nástavkový úl - ks - 3; 
včelí matka - ks - 2; 
včelstvo - ks - 1; včelín 
- ks - 1

0,00

2 Burian Přemysl, 
FON

'''''''''''''''''''''''
''''''''''''' ''''''''
'''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''' 
'''''''''''''''''''''''''

Založení včelnice nástavkový úl - ks - 4; 
stojan na úly - ks - 2

0,00

3 '''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''
FON

'''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''
'''''''' '''''' ''''''''''''''''''' ''''

Začínající včelař 
Vlastiboř

nástavkový úl - ks - 3; 
oddělek - ks - 2

0,00

4 ''''''''''''' ''''''''''''''''' 
''''''''''' FON

'''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''' ''''''''''
''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''

Pořízení základního 
včelařského vybavení

nástavkový úl - ks - 6; 
oddělek - ks - 4

0,00

5 ''''''''''''' '''''''' FON '''''''''''''''''''''''
'''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''
'''''''''' ''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''

Začínající včelař s 8 
včelstvy

nástavkový úl - ks - 8; 
včelstvo - ks - 8

0,00

6 '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''', 
FON

'''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''' ''''''''''' 
'''''''' '''''' ''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''

Podpora včelařství nástavkový úl - ks - 6; 
včelstvo - ks - 4

0,00

7 '''''''''''' '''''''', FON '''''''''''''''''''
'''''''''''''''''' ''' ''''''

Založení malé 
rodinné včelnice

včelstvo - ks - 30; 
nástavkový úl - ks - 30

0,00
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'''''''''' ''''''' ''''''''''''''

8 '''''''''''''''' '''''''' FON '''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''' '''''''''
'''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''

Nízká opylovací 
schopnost včel v 
oblasti Troskovice, 
Tachov

oddělek - ks - 32 0,00

3. s neposkytnutím účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z 
rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.3 Podpora 
včelařství, které byly v rozporu s administrativními podmínkami a nebyly způsobilé pro 
další hodnocení:

č.
Název žadatele / 

právní forma

Datum narození (IČ) 
/ adresa bydliště 
(sídlo žadatele)

Název / účel projektu Odůvodnění

1 Arlanda, s.r.o. 28361865
Šlejnická 2018, 160 
00 Praha 6 

Založení chovu včel v 
Horním Polubném 

Administrativní nesoulad -
Nedoručena elektronická forma 
žádosti.

2 ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''
FON

''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''' 
''''''' ''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''' 
'''' '''''''''''''''''''

Rozvoj včelařství na 
Cvikovsku

Výhradně nezpůsobilé výdaje -
Byla prováděna mimořádná 
veterinární opatření (mor včelího 
plodu) a v roce 2011 čerpány 
náhrady od státu v rozsahu 35 
včelstev. Nyní včelař začíná 
s odstupem včelařit. Byla by 
poskytnuta dotace na již jednou 
podpořené položky.

3 '''''''''''''''' '''''''''''''''''''
FON

'''''''''''''''''''''
''''''''''''''''' '''' 
''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''

Podpora opylování v 
rámci mikroregionu 
Tábor a na Stružinecku
spojená s malovýrobou 
medu

Administrativní nesoulad -
Nedoručena elektronická forma 
žádosti. Chybí čestné prohlášení 
k podpoře v režimu de minimis a 
kopie dokladu o zřízení účtu. 

4 ''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''',  FON

'''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
'''''''' '''''' ''''''''''''''''''' ''''

Chov včel Administrativní nesoulad - Chybí 
doklad o zřízení účtu.

5 ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
FON

'''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' 
''''''''''' 
'''''''' '''''' '''''''''''''''''''

Modernizace včelnice Administrativní nesoulad - Chybí 
doklad o zřízení účtu a záznam o 
léčení včelstev není potvrzen.

6 ''''''''''''''''''' '''''''''''''''' 
'''''''''''' FON

''''''''''''''''''
'''''''''''''' '''''''
'''''''''' ''''''' ''''''''''''''''

Založení chovu včel -
Luhov

Administrativní nesoulad - Chybí 
podrobný položkový rozpočet. Z 
žádosti nelze např. zjistit cenu 
jednoho včelstva.  

7 ''''''''''''''' ''''''''''''''
FON

'''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''' '''''''''
'''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''' ''' 
''''''''''''''''''''''''

Včelař Josef Horák Administrativní nesoulad -
Nedoručena elektronická forma 
žádosti.

8 ''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''' FON

''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' '''''''' 
'''''' '''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''

Včelín Maxov Administrativní nesoulad - Mimo 
čestného prohlášení a 
nepotvrzeného záznamu o léčení 
chybí všechny povinné přílohy. 
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9 ''''''''''''' '''''''''''''''''''' 
''''''''''''''' ''''''''''''' 
FON

''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''' 
'''''' '''''''''''''' '''''''''''

Prevence nemocí včel 
výměnou úlů

Administrativní nesoulad -
Nedoručena elektronická forma 
žádosti.

10 ''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''' FON

''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' 
'''''''''' '''''' ''''''''''''' ''''''''''''

Rozšíření rodinné farmy o 
včelařský chov - Sosnová

Administrativní nesoulad - Chybí 
čestné prohlášení k podpoře 
v režimu de minimis. 

11 '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
FON

'''''''''''''''''''''''''
'''''''''' ''''''''''
'''''''' ''''''' '''''''''''' '''''''''' 
'''''''''''''''''''

podpora včelařství Administrativní nesoulad - Chybí 
vlastní podíl, textová část popisu 
projektu, doklad o zřízení účtu a 
záznam o léčení.  

12 ''''''''''''''''''' '''''''''' 
''''''''''''''''' FON

'''''''''''''''''''''''
''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''' '''''''''' 
''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''' 
'''''''''''''

Rozvoj včelařství v 
Libereckém kraji se 
zaměřením na chov matek

Administrativní nesoulad -
Nedoručena elektronická verze 
žádosti, chybí doklad o zřízení 
účtu a obě čestná prohlášení. 

13 '''''''''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''' FON

''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''' 

'''''' ''''''''''''''''' ''''

Úly Lada v Podještědí Administrativní nesoulad - Chybí 
doklad o zřízení účtu.  

14 '''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''' FON

'''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''' ''''''''''
'''''''' ''''''' '''''''''''''''

Podpora včelařství Administrativní nesoulad - Chybí 
vlastní podíl, textová část popisu 
projektu včetně položkového 
rozpočtu, doklad o zřízení účtu a 
čestné prohlášení k podpoře 
v režimu de minimis. 

15 ''''''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''' FON

'''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
''''''''' '''''' ''''''''''''''''

Prevence nemocí a 
rozšíření chovu včel

Administrativní nesoulad - Chybí 
textová část popisu projektu 
včetně položkového rozpočtu. 

16 ''''''''''''''''''' '''''''''
FON

'''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''' ''''''''
''''''''' '''''' ''''''''''''''''''

Rozšíření počtu úlů Administrativní nesoulad - Chybí 
doklad o zřízení účtu a záznam o 
léčení včelstev.  

17 ''''''''''''''''' ''''''''''''' 
''''''''''' FON

''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' 
''''''' '''''''''''''''''''''''''''

Obnova stávajících 
včelstev a včelařského 
vybavení

Administrativní nesoulad - Chybí 
textová část popisu projektu 
včetně položkového rozpočtu a 
doklad o zřízení účtu.  

18 '''''''''' '''''''''''''' FON '''''''''''''''''''
'''''''''''''''''' '''''''''''''''
''''''''' '''''' ''''''''''''''' ''''''''''''

Založení nového 
včelařského chovu v obci 
Nový Bor - Pihel

Administrativní nesoulad - Chybí 
čestné prohlášení k podpoře v 
režimu de minimis. 

4. se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, 
programu 8.3 Podpora včelařství, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše 
uvedenými příjemci v rámci programu vyhlášeného v roce 2017

a  u k l á d á

Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a 
rozvoje venkova, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1/18 a poskytnutí dotací 
výše uvedeným příjemcům včetně vzoru smlouvy Zastupitelstvu Libereckého kraje k 
projednání a schválení.
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Termín: 30. 01. 2018


