
USNESENÍ

zastupitelstva MČ Praha-Troja Č. 36 ze dne 7. 5. 2019

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu k výsledku hospodaření (závěrečnému účtu) MČ Praha-Troja za rok 2018
2. Zprávu Magistrátu hl. m. Prahy, odboru kontrolních činností, o výsledku přezkoumání hospodaření

MČ Praha-Troja za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 s tím, že na základě výsledků přezkoumání
hospodaření MČ Praha-Troja za rok 2018 je konstatováno, že byly zjištěny méně závažné chyby a
nedostatky (příloha č. 1 Závěrečného účtu za rok 2018)

b) schvaluje

1. výsledek hospodaření (závěrečný účet) MČ Praha-Troja za rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení v těchto objemech:

příjmy po konsolidaci 20 281 825,86 Kč
výdaje po konsolidaci 17 875 296,02 Kč
rozdíl příjmů a výdajů 2 406 529,84 Kč

2. finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem HMP, ze kterého vyplývá odvod ve výši
21 505,10 Kč do státního rozpočtu a odvod ve výši 75 084,70 Kč do rozpočtu hl.mPrahy podle
přílohy č. 4 Závěrečného účtu za rok 2018

3. výsledek hospodářské činnosti MČ Praha-Troja uvedený ve zprávě o hospodářské činnosti za rok
2018 dle přílohy č. 5 Závěrečného účtu za rok 2018

4. výsledek hospodaření a převody do fondů příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Kazankou:
hospodářský výsledek — přebytek ve výši 291 729,69 Kč

převod do fondu odměn 230 000,00 Kč
převod do rezervního fondu 61 729,69 Kč

5. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola, Praha 7, Trojská 110 ve výši 0,00 Kč.

c) souhlasí

s celoročním hospodařením MČ Praha-Troja v roce 2018 s výhradami uvedenými ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření MČ Praha-Troja za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 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 vydat pokyn k mimořádné inventarizaci v Základní škole, Praha 7, Trojská 110 v souvislosti
s nástupem nové/ho ředitelky/le. Při inventarizaci bude zřizovatelem dohlédnuto, aby došlo
k odstranění všech nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření v příspěvkové organizaci.

e) berenavědomí

opatření k odstranění nedostatků, která již byla do této doby učiněna dle důvodové zprávy k tomuto
usnesení



f) ukládá

tajemnici úřadu městské části

1. informovat příspěvkové organizace o výsledku finančního vypořádání.

2. podat písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření přezkoumávajícímu orgánu

Termín: 22.5.2019

3. podat písemnou zprávu o plnění přijatých opatření přezkoumávajícímu orgánu

Ing. Tomáš
sta rosta

Termín: 31.1.2020

Ing. arch. Tomáš Drdácký
zástupce starosty


