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-----Original Message----From: Bienále kresby Plzeň [mailto:info@bienale-plzen.cz]
Sent: Wednesday, December 28, 2016 12:18 PM
To: Sinkulová Markéta Leona
Subject: RE: Bienale 2016
Zdravím já s vratkou peněz počítám za to poštovné, ale ty energie a poplatky
banky jsou navýšené oproti rozpočtu nicméně jsem ušetřila v jiných
kolonkách, tak to pošlu do konce roku na účet města.
GD
-----Original Message----From: Sinkulová Markéta Leona [mailto:sinkulova@plzen.eu]
Sent: Tuesday, December 27, 2016 10:44 AM
To: Bienále kresby Plzeň
Cc: Sokolová Květuše
Subject: Re: Bienale 2016
Dobrý den, Gábino, já se omlouvám za prodlení s odpovědí, nedařilo se mi
připojit do pracovního e-mailu z domova dřív než dnes.
Bohužel, nemám pro Vás dobré zprávy, jednak v práci už nebudu, musíme
vyčerpat všechnu dovolenou, tak tak činím, budu až v lednu.
Další nepříjemností, v tomto případě, je, že plánovaný rozpočet je závazný,
na jeho základě rada a zastupitelstvo dotaci schválily.
Domnívám se, že jste v této věci mluvila již s naší paní vedoucí, PhDr.
Sokolovou, která Vám řekla to samé.
Řešením by bylo přijít v předstihu s žádostí o změnu rozpočtu, která by se
projednala v RMP a ZMP, pak by se mohl udělat dodatek ke smlouvě a bylo by
to v pořádku, ale tento proces se již do konce roku, do kdy musíte vrátit
nespotřebované peníze, nestihne zúřadovat.
Zkuste se ještě jednou obrátit na paní vedoucí, jestli by s právníkem
nevymysleli nějaké řešení.
Zatím přeji hezký den
M.L,
________________________________
Od: Bienále kresby Plzeň <info@bienale-plzen.cz>
Odesláno: 22. prosince 2016 23:05
Komu: Sinkulová Markéta Leona
Předmět: Bienale 2016
Zdravím Markéto, ještě jednou.
chtěla jsem se domluvit ohledně vyúčtování Bienále 2016.
Jelikož máme rozpočet, který zahrnoval velkou část poštovného 88 200, ale
bylo třeba odeslat některé kresby dříve z odboru kultury šlo asi 10 ks a pak
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pan Schaub odvezl osobně do Německa cca 20 ks což znamená, že v rozpočtu na
poštovné máme zůstatek cca 35 000,- Kč Další komplikace je na energiích,
kde jsem rozpočtovala 24 000,- na rok, ale odhad včetně prosincové platba
budeme cca na 34 000,- tj zhruba o 10000,- výše než rozpočet. Také v již teď
jsme překročili a musím počítat i s platbou za prosinec v lednu. A to se
zaplatit musí tabulka netabulka.
A ještě jedna položka nesouhlasí a to platby za bankovní účet bude překročen
tam je pouze 1000 v rozpočtu, ale bude to cca 2900,- protože nám přišly dvě
platby za soutěž z Japonska a to jsme vraceli ale poplatky to navýšilo. ( dá
se to zahrnout do kolonky ostatní náklady tam mám ještě rezervu na těch
5000,-).
Pokud budete v práci některý den mezi svátky ozvala bych se ohledně domluvy.
Případně bych zaskočila a probereme to u kávy.(28. nebo 29.12.) Je jasné,
že bude potřeba vrátit přebytek z poštovného, ale také pokrýt náklady
energií. Pak se bude likvidovat kancelář to by mělo proběhnout do konce
března a nevím z jakých zdrojů by se kryly náklady, protože tam bude dost
práce a doprava vyklízení třídění atd.
Tak zatím hezké svátky
Gábina D.

