
USNESENÍ
Zastupitelstva MČ Praha-Troja Č. 24 ze dne 5. 3. 2019

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

zprávu o návrhu rozpočtu hlavní činnosti na rok 2019,
zprávu o plánu hospodářské činnosti na rok 2019 a střednědobém výhledu rozpočtu do roku 2024

b) schvaluje

1. rozpočet Městské části Praha-Troja na rok 2019

s objemem příjmů po konsolidaci ve výši 12 814 000 Kč
s objemem výdajů po konsolidaci ve výši 16 487 000 Kč
rozdíl mezi příjmy a výdaji po konsolidaci ve výši 3 673 000 Kč je kryt třídou 8 - financování,
tzn. zapojením finančních zdrojů vytvořených v minulých letech,

dle příloh č. 1 a 2 tohoto usnesení

2. příjmy a výdaje účelového fondu MČ Praha-Troja — Fondu zaměstnavatele v roce 2019, dle
přílohy č. 3 tohoto usnesení

3. plán hospodářské činnosti MČ Praha-Troja na rok 2019

s objemem výnosů ve výši 9 200 000 Kč
s objemem nákladů ve výši 5 530 000 Kč
a hospodářský výsledek ve výši 3 670 000 Kč,

dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

4. střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha-Troja do roku 2024 dle přílohy č. 5 tohoto
usnesení

5. systemizovaný počet pracovníků zařazených do úřadu městské části je 18 pracovníků, tj. 15,5
úvazků,

c) ukládá

tajemnici ÚMČ prostřednictvím ekonomického oddělení provést zadání rozpočtu do programu
Gordic a předat podklady o schválení rozpočtu na MHMP,

d) zmocňuje

starostu MČ Praha Troja provádět rozpočtová opatření v rozpočtu MČ Praha Troja na rok 2019 do
výše 500 tis. Kč vjednotlivých případech, které se týkají:

a) přesunu rozpočtových prostředků, při nichž se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem
ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a
výdajů,



b) zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů zapojením fondů MČ Praha — Troja,
c) provádění změn rozpočtu, vyplývajících z poskytnutých účelových transferů (dotací) do

rozpočtu Městské části Praha-Troja ze státního rozpočtu, z rozpočtu Hlavního města
Prahy nebo z fondů Evropské unie, nadací apod. a z přijatých pojistných plnění, bez
finančního omezení.
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