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Vážený pane radní,
náš Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Pelhřimov realizoval projekt Řidičák na
počítač 2, který byl podpořen z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu „Popularizace
a vzdělávání v oblasti ICT II – 2009. Na tento projekt byla uzavřena Smlouva o poskytnutí
podpory číslo FV 018/228/09 ve výši 49.818,- Kč.
Na základě naší žádosti ze dne 3. 2. 2010 o změnu rozpočtu tohoto projektu nám byla tato
rozpočtová změna ve výši 11.292,- Kč schválena a oznámena Vaším dopisem ze dne 11.
února 2010.
PO tomto schválení jsme objednali požadované služby, ty byly dne 18. 2. 2010 vyfakturovány
a námi dne 25. 2. 2010 uhrazeny. Tím se také posunulo celkové vyúčtování z 1. 3. 2010 na
16. 3. 2010.
Dopisem Odboru informatiky KÚ kraje Vysočina ze dne 21. června 2010 nám bylo sděleno,
že úhrada faktur na uvedenou rozpočtovou změnu měla být provedena do 29. 1. 2010.
Z tohoto dopisu je patrné, že jsme současně s výše uvedenou žádostí měli ještě podat žádost
další o prodloužení termínu konečného vyúčtování.
Dále se v dopise uvádí, že z důvodu proplacení faktur po termínu zaniká nárok na poskytnutí
výše uvedené podpory, což jsme po schválení rozpočtové změny vůbec nepředpokládali.
Při realizaci tohoto projektu, jak sám uvádíte v závěru Vašeho dopisu ze dne 11. 2. 2010, jsme
po administrativní stránce plnili veškeré náležitosti a zároveň splnili všechny plánované
aktivity a navíc překročili plánovaný počet členů cílové skupiny z 282 na 314 účastníků.
Domníváme se, že k této situaci došlo pouhým nedorozuměním a tímto žádáme o prodloužení
termínu ukončení projektu do 28. 2. 2010.
Vzhledem k vzniklé časové prodlevě v této záležitosti, Vás žádáme o brzké vyjádření.
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