
USNESENÍ
zastupitelstva MČ Praha-Troja Č. 105 ze dne 30. 5. 2017

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu k výsledku hospodaření ( závěrečnému účtu) MČ Praha-Troja za rok 2016
2. Zprávu Magistrátu hl. m. Prahy, odboru kontrolních činností, o výsledku přezkoumání

hospodaření MČ Praha-Troja za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 s tím, že na základě
výsledků přezkoumání hospodaření MČ Praha-Troja za rok 2016 je konstatováno, že byly zjištěny
méně závažné chyby a nedostatky (příloha č. 1 Závěrečného účtu za rok 2016), které jsou již
v době projednávání závěrečného účtu napraveny.

b) schvaluje

1. výsledek hospodaření ( závěrečný účet ) MČ Praha-Troja za rok 2016 dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení v těchto objemech:

příjmy po konsolidaci 20 31$ 201,62 Kč
výdaje po konsolidaci 14 673 206,69 Kč
rozdíl příjmů a výdajů 5 644 994,93 Kč

2. finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem HMP, ze kterého vyplývá odvod ve výši
46 944,44 Kč podle přílohy č. 4 Závěrečného účtu za rok 2016.

3. výsledek hospodářské činnosti MČ Praha-Troja uvedený ve zprávě o hospodářské činnosti za rok
2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

4. výsledek hospodaření a převody do fondů příspěvkové organizace Mateřská škola Nad
Kazankou: hospodářský výsledek — přebytek ve výši 208 688,64 Kč

převod do fondu odměn 160 000,00 Kč
převod do rezervního fondu 48 688,64 Kč

5. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Trojská 110 ve výši 0,00 Kč.

c) souhlasí

s celoročním hospodařením MČ Praha-Troja v roce 2016 s výhradami uvedenými ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Troja za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
zpracované Magistrátem hl. m. Prahy, odborem kontrolních činností. Jedná o chyby a nedostatky,
které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona č.420/2004
Sb..

d) ukládá

starostovi zajistit, aby systém kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola, Praha 7
Troja, Trojská 110, byl dostatečně zajištěn a plně funkční ve smyslu ustanovení

9 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.



e) ukládá

tajemnici úřadu městské části informovat příspěvkové organizace o výsledku finančního
vypořádání.
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