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V Plzni dne 16.b ^ez a 2015

V^c: Žádost o odpušt^ ní odvodu za porušení rozao^tové kázn^

Na základ^ výzvy k vyjád^ení se ke zjišt^ným skute^nostem ve v^ci porušení rozpo^tové kázn^ ze dne
18.02.2015 bychom cht^li uvést následující:
P^esto, že jsme se podklady k vyú^tování podrobn^ zabývali a snažili se, aby všechny podklad byly v
souladu s podmínkami a Zásadami poskytování dotací z rozpo ^tu statutárního m ^sta Plzn^, ošlo k
neúmyslnému porušení rozpo ^tové kázn^ - nedodržení spolufinancování, a to z d ^vodu elkého
množství da ^ových doklad ^ a také z chyb^jících zkušeností s postupem p ^i ud^ lování a násl dného
vyú^továvání dotací. Tato dotace byla naší první dotací za celé období p ^sobení Klubu rabské
Kultury. Dotace ve výši 60.000,- K^ získaná od statutárního m^sta Plzn^ tvo ^ila p^evážnou ^ást našeho
rozpo^tu na rok 2013. Pokud bychom museli vrátit ^ástku ve výši 14.466,- K^, znamenalo b to pro
nás velkou finan^ní zát^ž do našeho rozpo^tu, ^ímž bychom museli várazn^ omezit naše p sobení
v kulturním prost^edí.
Vzhledem k faktu, že se m ^sto Plze^ stalo Evropským hlavním m ^stem kultury pro rok 20^5, rádi
bychom p^isp^ li ke kulturnímu d^ní ve m^st^, což bez finan ^ního zajišt^ ní nelze realizovat.
Projekt „Klub arabské kultury - Dialog a porozum^ ní", ktery' se uskute^nil v roce 2014 b I velice
úsp^šný. Zapojila se jak široká ve ^ejnost, tak i mnoho student ^ Západo^eské univerzity v Plz i. Celý
projekt byl velice kladn ^ hodnocen a p^isp^ l k obohacení kulturního života ve m ^st^. 1 v bu oucnu
bychom rádi pokra^ovali v propagaci sblížení ^eské a arabské kultury a též bychom cht^ li pro iknout
do pov^domí široké ve ^ejnosti.
Z výše uvedeného pochybení jsme se ponau ^ili a podklady pro vyú^tování grantu pro rok 2^14 byly
všechny v souladu se stanovenými požadavky.

Vzhledem k výše uvedenému se na Vás obracíme s žádostí o prominutí odvodu ve výši 14 .466, K^.
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