
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ODBOR KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
městské části Praha - Troja

podle ustanovení 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), provedeného

v Úřadu městské části Praha - Troja
se sídlem Trojská 230, Praha 7,

zaobdobíodl. 1.2016do31. 12. 2016

Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Troja (dále též MČ) se uskutečnilo
formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období;
a) od 8. listopadu 2016 do 25. listopadu 2016
b) od 27. března 2017 do 7. dubna 2017

2. Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Troja za rok 2016 bylo zahájeno podle
ustanovení 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a S odst. 2 písm. b) zákona č. 255/20 12
Sb., o kontrole (kontrolní řád), (dále jen kontrolní řád), doručením oznámení o zahájení
přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne 27. 7. 2016. Písemné pověření
k přezkoumání hospodaření na základě ustanovení 5 zákona č. 420/2004 Sb.
a v souladu s ustanovením 4 kontrolního řádu vydala ředitelka odboru kontrolních
činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Irena Ondráčková pod č. j. S-MHMP
763920/2016 dne 13. 7. 2016 apod č. j. MHMP 39296/2017 ze dne 9. 1. 2017.

3. Přezkoumání hospodaření vykonaly;

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc. Jana Kabilová
kontrolorky; Soňa Mannová

Vlasta Rampová

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha I

Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157

e-mail: Dosta(2i),jraha.eu, ID DS: 48ia97h



A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ,
vymezené ustanovením 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž obsahová náplň je uvedena níže.

Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem. V případě,
že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně
popsány v části B. a C. této zprávy.

Podle ustanovení 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Údaje o hospodařeni MČ vyjmenované v dále uvedených patnácti předmětech
přezkoumání hospodaření byly přezkoumávány z hlediska (viz ustanovení 3 zákona
Č. 420/2004 Sb.):

A. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména:
- zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákonů (zákon o finančnf kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 13 7/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/20 16 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.,
- obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává

Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějšfch předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění vyhlášky
č. 372/2015 Sb.,

- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízením vlády č. 3 7/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů,

- Ceskými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou
účetnictví podle vyhlášky č. 4 10/2009 Sb., č. 701 —710.

B. souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

C. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek

jejich použití,

D. věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
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Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření

Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací. týkajících se rozpočtových prostředků

Bylo ověřeno:
- dodržení náležitostí, termínů a způsobu zveřejnění a projednání závěrečného účtu

za minulý rozpočtový rok ( 1 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

- zda má MC sestaven rozpočtový výhled ( 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

- správnost postupu při sestavení, schvalování rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobně
rozpočtové skladby, stanovení pravidel rozpočtového provizoria a hospodaření podle nich
do schválení rozpočtu ( 4 - 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

- postup při provádění vybraných rozpočtových změn, rozpočtových opatření ( 16 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů).

Dále bylo přezkoumáno plnění vybraných příjmů rozpočtu a čerpání vybraných
běžných výdajů (včetně výdajů na platy zaměstnanců a odměny členů Zastupitelstva MC)
a kapitálových výdajů. Ověřeno bylo rovněž nakládání s finančními prostředky na bankovních
účtech a v pokladně.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby
a použití peněžních fondů

Výběrovým způsobem byly přezkoumány tvorba a čerpání peněžních fondů zřízených
podle ustanovení 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (MC měla zřízeny 3 peněžní Fondy a to Fond zaměstnavatele,
Rozvojový fond Troja a Fond rozvoje a rezerv), a krytí peněžních fondů finančními
prostředky. Dále byla ověřena oprávněnost a správnost tvorby a čerpání peněžních fondů
podle pravidel schválených orgány MC a správnost zaúčtování příslušných účetních případů.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti
územního celku

Bylo zjištěno, jakými druhy podnikatelských činností se MČ zabývala a zda byly
činnosti podléhající dani z příjmů, tj. zdaňovaná činnost, vykonávány v souladu s obecně
závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (tj. pronájmy bytových a nebytových prostor,
směna majetku a jiné druhy podnikatelské činnosti). Dále bylo ověřeno, zda MC plnila
povinnosti dané ustanovením 11 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,
tj. zejména zda sestavila plán činností podléhajících dani z příjmů a jak použila zisk
zdaňované činnosti.

Přezkoumána byla správnost rozčlenění výnosů a nákladů hlavní a podnikatelské
(zdaňované) činnosti pro potřeby výpočtu podílu MC na dani z příjmů hl. m. Prahy,
výběrovým způsobem byla ověřena správnost zaúčtování výnosů a nákladů a vykázaného
výsledku hospodaření, ze kterého MC vycházela při výpočtu podílu MC na dani z příjmů
hl. m. Prahy.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány smlouvy související se zdaňovanou činností
- smlouvy o nájmu a pronájmu, smlouva směnná, a to zejména s ohledem na stanovení
sjednaných cen, jejich obsah a plnění.
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Předmět; Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace. týkající se sdružených
prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo
na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala ani neuskutečnila peněžní operace týkající
se sdružených prostředků. Kontrolní skupina nezjistila existenci smlouvy, na základě které
by byly vynakládány.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. e) finanční operace. týkající se cizích zdrojů
ve smyslu právních předpisů o účetnictví

Přezkoumány byly roční přírůstky a úbytky stavů cizích zdrojů vykázané v účetnictví
MC, výběrovým způsobem údaje o peněžních operacích s cizími zdroji a byla ověřena
správnost účtování. MC vykazovala v účetnictví přijaté návratné finanční výpomoci, přijaté
zálohy a jiné dlouhodobé závazky složené jistiny. Byla zvážena případná rizika, která
by mohla vzniknout z dlouhodobých závazků, a dále zejména, zda úkony související
se vznikem dlouhodobých závazků byly v souladu se zákonem č. 13 1/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Dále byl přezkoumán podíl nesplacených přijatých cizích zdrojů na příjmech
schváleného rozpočtu a podíl výdajů na dluhovou službu (podle ustanovení 9 odst. 2 obecně
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,
ve znění pozdějších předpisů).

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky
poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě
mezinárodních smluv

Kontrolní skupina nezjistila, že by MČ v přezkoumaném roce nakládala s prostředky
z Národního fondu nebo jinými zdroji poskytnutými na základě mezinárodních smluv.
MC takové prostředky nevykázala.

Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních
vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům,
ke státním fondům a k dalším osobám

Bylo přezkoumáno vyúčtování a vypořádáni finančních vztahů (ve vazbě na účetnictví
a výkaznictví, dodržení podmínek a termínů) ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu hl. m. Prahy
ajiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Výběrovým způsobem bylo
ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnutých dotací nebo návratných
finančních výpomocí (účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Uřadu práce CR - aktivní
politika zaměstnanosti - UZ 13013, účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP - posílení
mzdových prostředků - UZ 96, investiční dotace z rozpočtu HMP „Vytvoření vodních prvků
při křižovatce Trojská Pod Havránkou“ - ORG 80214, investiční dotace z rozpočtu HMP
„Rekonstrukce obvodových opukových zdí hřiště MS Nad Kazankou a přilehlé zahrady“
- ORU 80129).

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem
ve vlastnictví územního celku

Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem hl. m. Prahy, svěřeným MČ,
a to zejména s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících nakládání s majetkem
hl. m. Prahy a rozhodování o majetkoprávních úkonech (zejména ustanovení 34 - 36, 43, 89
a 94 zákona č. 13 1/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a část
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čtvrtá obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů) a v návaznosti na vedení tohoto majetku
V evidenci a v účetnictví. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku
hl. m. Prahy, svěřeného MC, předaného MC zřfzeným příspěvkovým organizacím
k hospodaření ve vazbě na zřizovací listinu Základní škola, Praha 7, Trojská.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného
na podrozvahových účtech, majetku svěřeného zřízeným organizacím, zásob, způsob
a správnost ocenění. Bylo ověřeno provedení inventarizace majetku a zásob, vytvořené
oprávky k dlouhodobému majetku a na vybraném vzorku byla ověřena fyzická existence
pořízeného majetku.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. ‘ 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem
státu. s nímž hospodaří úzenmf celek

MČ v přezkoumaném roce hospodařila s majetkem státu, a to s majetkem uvedeným
na listu vlastnictví č. 10002, jehož vlastníkem je Ceská republika s právem hospodaření MC.

Kontrola byla zaměřena na výkon práva hospodaření s majetkem státu, zejména
na jeho evidenci ve vazbě na účetnictví, inventarizaci a jeho využití, tj. zda je s tímto
majetkem nakládáno v souladu s právními předpisy, resp. smlouvou.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu

Přezkoumání bylo provedeno z hlediska dodržování zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání a realizaci zakázek.

Byl přezkoumán postup zadavatele na vybraných zakázkách, zadávaných v režimu
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:
- „Uprava společných prostor MS Troja“,
- „Stavební úpravy a udržovací práce opěrných plotových zdí na pozemku

parc. č. 390/1 k.ú.Troja“,
- „Stavební úpravy plochy u garáže Nad Kazankou 3 9/222, Praha 7, Troja“.

Byla provedena fyzická kontrola realizace veřejné zakázky „Stavební úpravy
a udržovací práce opěrných plotových zdí na pozemku parc. č. 390/1 k.ú.Troja“.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání
5 nimi

Byly přezkoumány struktura a stav pohledávek a závazků z hlavní a podnikatelské
činnosti a výběrovým způsobem jejich evidence a účtování. U pohledávek po splatnosti bylo
výběrovým způsobem ověřeno, zda nehrozí jejich promlčení a zda k nim byly v souladu
s účetními předpisy vytvořeny opravné položky, byl zhodnocen systém zabezpečení
pohledávek proti promlčení a zda je MC schopna řádně a včas plnit závazky. Zhodnoceno
bylo také provedení inventarizace pohledávek a závazků k rozvahovému dni.

Dále bylo ověřeno, zda úkony, na základě kterých vybrané pohledávky a závazky
vznikly či zanikly, byly schváleny příslušným orgánem (ustanovení 89 a 94 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) a u dlouhodobých
pohledávek byla posouzena rizika s tím související.

Předmětem přezkoumání bylo i účtování podmíněných pohledávek a závazků, zda
pohledávky ze smluv splňují kritéria pro účtování na podrozvahových účtech.
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Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických
a právnických osob

MČ V přezkoumaném roce nevykazovala žádný ručitelský závazek za závazky
fyzických nebo právnických osob, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MC
ručitelský závazek poskytla.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. 1) zastavování movitých a nemovitých věcí
ve prospěch třetích osob

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno,
že by MC zřídila zástavní právo k nemovitým a movitým věcem ve prospěch třetích osob.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku
územního celku

MČ v přezkoumaném roce nevykázala zřízení věcných břemen ke svěřenému majetku
hl. m. Prahy, ani kontrolní skupinou nebylo jejich zřízení zjištěno.

Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Na vybraných účetních případech bylo ověřeno, zda je účetnictví vedeno v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími
předpisy, a zda byly příjmy a výdaje zatříděny do rozpočtu MC v souladu s platnou
rozpočtovou skladbou. Dále bylo ověřeno, zda byl vytvořen a funguje vnitřní kontrolní
systém ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, (byla
přezkoumána úroveň zpracování vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činností), a zda
doklady byly formálně i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ryto zhodnoceno, zda účetní závěrka byla zpracována v rozsahu daném ustanovením
18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zda podává věrný

a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace MC ve smyslu tohoto zákona a zda
byla inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni provedena v souladu s ustanovením

29 a 30 tohoto zákona.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření je
uvedeno v Příloze č. 1 této zprávy. Doklady, o které se opírají kontrolní zjištění, jsou uvedeny
v části R.. této zprávy, v popisech k jednotlivým zjištěným nedostatkům.

B. Zjištění z konečného přezkoumání hospodaření

Při konečném přezkoumání hospodaření MČ

byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právnípředpis: Zákon č 320/200] Sb., oJnanční kontrole, ve zněnípozdějších předpisů

ustanovení26

Kontrolou došlých faktur bylo zjištěno, že např. faktury č. 2016110039, 2016110076,
2016110110, 2016110148, 2016110190, 2016110482 (Výkonná a technická redakce
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měsíčníku TROJA, Studio Grafos, v celkově výši 133 868 Kč) a faktury č. 2016110031,
2016110069, 2016110140, 2016110224, 2016110446, 2016110479 (Grafické zpracování
měsíčníku TROJA, Michal Spatz v celkové výši 74 306 Kč) nebyly podloženy platným
smluvním vztahem ani objednávkami. MC nepostupovala v souladu s ustanovením

26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení
5 ustanovením 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ze kterých mj. vyplývá, že schvalovacím
postupem příkazce operace a hlavního účetního se prověří správnost určení věřitele, výše
a splatnost vzniklého závazku městské části.

MČ v průběhu přezkoumání hospodaření zajistila a předložila kontrole uzavřené
smlouvy o dílo, které upravují smluvní vztah s dodavateli zajišt‘ující výrobu měsíčníku
TROJA.

NAPRA VENO.

ustanovení ‚‘ 9 odst. 3

Při přezkoumání hospodaření MČ byla v Základní škole, Praha 7 Troja, Trojská 110,
v souladu s ustanovením 9 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, provedena
kontrola hospodaření této příspěvkové organizace a nakládání s majetkem a s neinvestičním
příspěvkem, který jí MC poskytla. Bylo zjištěno, že veřejnosprávní kontrola, kterou byla MC
povimia vykonávat vůči této příspěvkové organizaci, nebyla v přezkoumávaném období
dostatečně funkční.

Zřizovací listina příspěvkové organizace ze dne 24. 10. 2002 ve znění pozdějších
dodatků č. 1 — 2 obsahovala vymezení majetku, který byl MC předán k hospodaření (svěřený
majetek) podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou zřizovací listiny, ve znění platném ke dni
31. 12. 2016, bylo zjištěno, že MC podle či. 6 - Majetek a hospodaření předala základní škole
na základě smlouvy o výpůjčce bezúplatně nemovitý majetek k užívání. MC Smlouvu
o výpůjčce kontrole nedoložila (nebyla nikdy vypracovaná), svěřený majetek nelze dostatečně
specifikovat.

MC nedoložila provedení kontrol svých příspěvkových organizací za rok 2015 a 2016,
v souladu s ustanovením 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že zřizovatel provádí
kontrolu hospodaření příspěvkové organizace.

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům kontrolní skupina konstatovala, že systém
kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola, Praha 7 Troja, Trojská 110,
nebyl dostatečně zajištěn a plně funkční ve smyslu ustanovení 9 odst. 3 zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

• nebyly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení 10 odst. 3 písm.
c) zákona č. 420/2004 Sb.

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2015 a popř. předchozí roky

• nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo byly zjištěny chyby a nedostatky, které
však byly napraveny ke dni ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí rok.

b) Při předchozím dílčím přezkoumání hospodaření MČ za rok 2016

• nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2016, ve smyslu zákona
Č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení 2 a 3), lze konstatovat, že
kromě chyb a nedostatků zjištěných dílčím přezkoumání hospodaření, které již byly
napraveny, byly zjištěny:

chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení
10 odst. 3 písm. c) uvedeného zákona, a to:

Systém kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola, Praha 7 Troja,
Trojská 110, nebyl dostatečně zajištěn a plně funkční ve smyslu ustanovení

9 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o ňnančnf kontrole, ve znění pozdějších předpisů
nebot‘:
- Kontrolou zřizovacf listiny Základní školy, Praha 7 - Troja, Trojská 110, ve znění
platném ke dni 31. 12. 2016, bylo zjištěno, že smlouva o výpůjčce, která je uvedena
ve zřizovací listině PO, nebyla nikdy vypracovaná.
- MC nedoložila provedení kontrol svých příspěvkových organizací, v souladu
s ustanovením 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že zřizovatel
provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace.

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření MC v budoucnosti:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření MC v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2016:

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu MČ a podíl zastaveného majetku
na celkovém majetku hl. m. Prahy, svěřeném MC, podle ustanovení 10 odst. 4 písm.

b) zákona č. 420/2004 Sb.:

a) podíl pohledávek na rozpočtu MČ 1,28 %
b) podíl závazků na rozpočtu MC 12,70 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svěřeném MC O %

Městská Část je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
povinna přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě
a podat o tom písemnou informaci Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejpozději
do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech městské
části. Městská Část je dále povinna podle ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.
v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se městská Část dopustí správního deliktu podle
ustanovení 14 odst. 1 písm. b) a písm. c) zákona Č. 420/2004 Sb., za který se uloží
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městské části podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše
50 000 Kč.

Podle ustanovení 39 zákona č. 13 1/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, je přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MC povinností Zastupitelstva MC.

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy (podle ustanovení
12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu) bylo vrácení všech originálů podkladů zapůjčených

pro výkon přezkoumání hospodaření kontrolované osobě a podání předběžné informace
o kontrolních zjištěních dne 7. 4. 2017.

V Praze dne; 3. 5. 2017

Podpisy kontrolorek;

Bc. Jana Kabilová
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

ĺ

Sona Mannova ......

ř ľ
‚ / J1?L

Vlasta Rampova

Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 11 o počtu 15 stran
(včetně Přílohy č. 1) byla v souladu s ustanovením 11 zákona č. 420ĺ2004 Sb. projedna se
starostou MC, kterému byly předány stejnopisy č. 2 a 3 dne 3. 5. 2017. -

Ing. Tomáš Bryknar Z
starosta MC

Í,
Ing. Irena Marková 2Z. .‚‘

tajemnice úřadu MC

Příloha č. 1; Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání
hospodaření

Rozdělovník; stejnopis č. 1, 4 — Odbor kontrolních činností MHMP
stejnopis č. 2,3 —MC

*/ nehodící se škrtne
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Příloha č. 1
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Rozpočtový výhled
• Návrh rozpočtu MČ na rok 2016 (příjmy, výdaje)
• Zápis z 10. zasedání ZMČ, usnesení č. 68 ze dne 29. 3. 2016

Pravidla rozpočtového provizoria
• Usnesení zastupitelstva MČ Praha - Troja č. 59 ze dne 8. 12. 2015
• Zásady hospodaření MČ Praha - Troja v období rozpočtového provizoria na rok 2016

Návrh rozpočtu
• Návrh rozpočtu MČ na rok 2016 (příjmy, výdaje)
• Zápis z 10. zasedání ZMČ, usnesení č. 68 ze dne 29. 3. 2016
• Příjmy a výdaje účelového fondu MČ - Fond zaměstnavatete
• Návrh plánu hospodářské činnosti MČ Praha Troja na rok 2016
• Rozpočtový výhled MČ Praha Troje do roku 2021

Schválený rozpočet
• Zápis z 10. zasedání ZMČ, usnesení č. 68 ze dne 29. 3. 2016
• Příjmy a výdaje účelového fondu MČ - Fond zaměstnavatele
• Návrh plánu hospodářské činnosti MČ Praha Troja na rok 2016

Rozpočtová opatření
• rozpočtové doklady č:
• 000000001 -Schválenýrozpočet2ol6
• 7004 - vratka OPPK - Regenerace obecní zahrady ze dne 31. 3. 2016
• 2004- OP, Aktivní politika zaměstnanosti, 11, 12/2015, ze dne 31.3.2016
• 2009- OP, Aktivní politika zaměstnanosti, 1/2016, ze dne 31.3.2016
• 2016 - investiční transfer, Rekonstrukce obvodových zdí hřiště MŠ, ze dne 31. 3. 2016
• 3006- podíl odvodu VHP, ze dne 31. 3.2016
• 3019 - průtoková dotace, mzdové náklady asistenta pedagoga ZŠ, ze dne 30. 4. 2016
• 3012 - ponechání finančních prostředků z minulých let, POL 8115, ze dne 30. 4. 2016
• 3013 - ZOZ, dotace MHMP, ze dne 30. 4. 2016
• 2027- OP, Aktivní politika zaměstnanosti, 2/20 16, ze dne 30.4. 2016
• 2046- OP, Aktivní politika zaměstnanosti, 3/2016, ze dne 31. 5.2016
• 3041 - problematika bezdomovectví, ze dne 30. 6.2015
• 2055 - OP, Aktivní politika zaměstnanosti, 4/20 16, ze dne 30. 6.2015
• 3048 -oblast zdravého životního stylu, ze dne 30. 6. 2016
• 3036 - posílení mzdových prostředků ZŠ a MŠ, ze dne 30. 6. 2016
• 3036 - posílení mzdových prostředků ZŠ a MŠ, ze dne 30. 6. 2016
• 3049 - Uzavření FV za rok 2016, ze dne 30. 6. 2016
• 3035 - výherní hrací automaty, ze dne 30. 6. 2016
• 2080- OP, Aktivní politika zaměstnanosti, 5/20 16, ze dne 31. 7.2016
• 2089- OP, Aktivní politika zaměstnanosti, 6/20 16, ze dne 31. 8.2016
• 2097 - OP, Aktivní politika zaměstnanosti, 7/20 16, ze dne 30. 9. 2016
• 3065 - Podpora projektů rozvoje městské zeleně, ze dne 30. 9. 2016
• 3056 - investiční dotace, vodovodní prvky Křižovatka Trojská, ze dne 30. 9.2016

Závěrečný účet
• Závěrečný účet Městské části Praha - Troja za rok 2015
• Usnesení zastupitelstva MČ Praha - Troja č. 74 ze dne 19. 5. 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• Výkaz 120 - Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu 9/20 16
• Výkaz 120 - Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu 12/20 16

Výkaz zisku a ztráty
• Výkaz zisku a ztráty 9/20 16, HČ
• Výkaz zisku a ztráty 9/20 16, VHČ
• Výkaz zisku a ztráty 12/2016, HČ
• Výkaz zisku a ztráty 12/20 16, SOR
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Výkaz zisků a ztráty 12/20 16 VRČ

Rozvaha
• Rozvaha 9/2016, FIČ
• Rozvaha 9/20 16, VRČ
• Rozvaha 12/20 16, VRČ
• Rozvaha 12/2016, SOR

Příloha rozvahy
• Příloha Městské části Praha - Troja, 12/20 16
• Příloha Městské části Praha - Troja, VHČ 12/20 16

Hlavní kniha
• Hlavní kniha 9/2016, 12/2016 FIČ
• Hlavní kniha 9/2016, 10/2012, 12/2016 VHČ

došlých faktur
Kniha došlých faktur HČ 2016
Agendové číslo:
2016110031, 2016110039,
2016110054, 2016110056,
2016110190, 2016110224,
2016110282, 2016110287,
2016110294, 2016110297,
2016110347, 2016110348,
2016110411, 2016110440,

Kniha došlých faktur VRČ 2016
Bankovní výpis

• Základní běžný účet HČ (č.ú.: 2000725369/0800)
výpis č. 28, 32, 134,138, 139, 141, 142, 146, 147

• Bankovní výpis - sociální fond (č.ú.: 107-2000725369/0800):
výpis č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

• Bankovní výpis - fond rozvoje (č.ú.: 1222-2000725369/0800)
výpis č.1, 3, 5,6,

• Bankovní výpis - Rozvojový fond Troja (č. Ú.: 21223-2000725369/0800):
výpisč. 5, 6, 7, 8, 11,12

• Vedlejší hospodářská činnost:
• Bankovní výpis č. 131, 8.9.2016
• 520000292/BV Č. 143 ze dne 4. 10. 2016, příjmy Trojské g. a MŠ, úhrada nájmů

• 520000795-520000803/BV Č. 144 ze dne 5. 10. 2016, úhrady odvodů PSSZ, ZP, mzdy, úhrady nájmů

• 520000804-520000805/BV Č. 145 ze dne 6. 10. 2016, převod hotovosti na účet, úhrada FD 120262,
120263,

• 520000809-520000810/BV č. 146 ze dne 7. 10. 2016, úhrada nájmu, poplatek

• 52000081 1-520000812/BV Č. 147 ze dne 10. 10. 2016, nájem dodatek smlouvy, poplatek

• 520000813-520000814/BV č. 148 ze dne 11. 10. 2016, nájem VS 9905, DSS, poplatek

• 520000817-520000833/BV Č. 149 ze dne 12. 10. 2016 ‚ zálohy EE, plyn, tel. poplatky

• úhrady fakturl2O266, 120267, 120268, 120269, 120270, 120271, 120272, 120273, 120274, 120275,

120276,
• 520000849-520000859, BV Č. 155 ze dne 24. 10. 2016

• 520000867, 520000867, BV Č. 156 ze dne 25. 10. 2016, úhrady faktur 19288, 120289

doklad
Účetní doklad pokladna HČ:
410000266 -410000290 (období 10/2016), 410000326 -410000365 (období 12/2016)

• Účetní doklad předpis pohledávky HČ:
d.č. 230000103 —230000114 období 10/2016, d.č. 230000130 —230000142 období 12/2016

• Vnitřní účetní doklady FIČ:
d.č. 870000041 - 870000059,

• Předpis KDF-HČ:
110000034, 110000035,
110000254, 110000257,
110000275, 110000276,

Kniha
S

S

• 2016110049,
2016110069,
2016110234,
2016110288,
2016110340,
2016110349,
2016110446,

2016110050,
2016110076,
2016110256,
2016110289,
2016110341,
2016110350,
2016110478,

2016110051, 20t6110052, 2016110053,
2016110110, 2016110140, 2016110148,
2016110258, 2016110271, 2016110281,
2016110290, 2016110292, 2016110293,
2016110342, 2016110345, 2016110346,

2016110382, 2016110388,2016110395,
2016110482.

Účetní
S

110000036,
110000258,

110000277,

110000037, 110000038, 110000039, 110000040, 110000243,
110000259, 110000270, 110000271, 110000272, 110000273,

110000280, 110000312, 110000313, 110000314, 110000315,
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110000316, 110000317, 110000318, 110000329, 110000332, 110000362, 110000368, 110000375,
110000384, 1 10000376, 110000417, 110000461

. FondyHČ:
d.č. 530000001 - 530000019, 530000020, 530000023 - 530000029 čerpání a tvorba fondu zaměstnava
tele
d.č. 540000001 - 540000013, čerpání atvorba fondu rozvoje Troja
d.č. 550000001 - 550000027, 550000028 - 550000030, 550000034 - 550000036 čerpání a tvorba FRR

S Majetkové doklady HČ:
d.č. 300000003 - 300000004 - Směna pozemku dle směnné smlouvy č. K151, ze dne 28. 1. 2016,
300000013, 300000017, 300000027, 300000032, 300000035, 300000036, 300000041, 300000046 —

300000056
S BankaHČ:

d.č. 510000904 - ze dne 8. 9. 2016, nájem pozemku, Pozemkový fond ČR, Nájemní smlouva č.
11 1ND12/0l dodatků č. 1-3,53 498,00 Kč
d.č. 510000536 - ze dne 30. 5. 2016, nákup zálohového zařízení serveru ÚMČ, agendové číslo KDF:
110176,45 021,68 Kč
d.č. 510000417 - 510000427 ze dne 29. 4. 2016 (poskytnuté dotace na základě veřejnoprávních smluv,
banka 29.4.2016)
510000029, 510000072, 510000142, 510000156, 510000157, 510000159, 510000160, 510000161,
510000162, 510000163, 510000174, 510000182, 510000183, 510000184, 510000185, 510000253,
510000351, 510000405, 510000485, 510000826, 510000972 510000976, 510000879, 510000881,
510000882, 510000883, 510000884, 510000885, 510000888, 510000889, 510000890, 510000891,
510000894, 510000895, 510000896, 510000900, 510000914, 510000915, 510000916, 510000917,
510000918, 510000919, 510000948, 510000949, 510000950, 510000970, 510000971, 510000978,
510000979, 510000980, 510000981, 510000982, 510000983, 510000984, 510000985, 510000986,
510000987, 510000988, 510000989, 510000991, 510000992, 510000993, 510000994, 510001068,
510001172, 510001182, 510001294.

• Interní účetní doklady VRČ:
880000004, 880000005, 880000006, 880000008, 880000009, 880000010, 880000061, 880000062,
880000063, 880000064, 880000065, 880000067.

• Účetní doklady VHČ faktury vydané;
220000039, 220000040,

• Předpisy pohledávek VRČ:
720000388, 720000389, 720000390, 720000391, 720000393, 720000394, 720000397, 720000398,
720000399, 720000400, 7240000401

• DPH:
Kontrolní hlášení DPH za 10/2016 včetně daňové doloženosti pro FÚ a hlášení DPH 10/2016

Pokladní kniha (deník)
• Pokladní knihaod 1. l0.-31. 10. 2016 ze dne 1.11.2016

• Pokladní kniha VRČ.
• Konečný zůstatek pokladny ke dni 31. 10. 2016 souhlasí na účetní evidenci účtu 26 1.0010, částka 61

134 Kč
Pokladní doklad

• 20165000258 -20165000281 (období 10/2016)
• Výčetka pokladny ze dne 3.4.2017 (k 31.3. 2017)
• Pokladní doklady VRČ
• 20165 100212ĺUD420000216, úhrada nájmu VS 9903,

• 20165100213/UD420000215, plexi sprchového koutu, DIP byt. č. 3, účet 502.0010, částka 360 Kč

• 20165 100214/UD420000217, úhrada nájmu pozemky VS 4791

• 20165 100215ĺUD420000218, oprava dveří —Trojské gymnázium, účet 511.0010, částka 1 600 Kč

• 20165100216fUD420000219, úhrada praní prádla, bytč. 5, účet 311.0100, částka 48 Kč

• 20165100217ĺUD420000220, úhrada nájmu VS 9802, účet 311.0100, částka 5 052 Kč

• 20165 100218ĺUD420000221, úhrada nájmu VS 9912, účet 311.0100, částka 2 560, Kč

• 20165 1002 19/UD420000222, odvod pokladní hotovosti na BÚ

• 20165 100220ĺUD420000223, výplata mzdy 9/2016, účet 33 1.0100, částka 13 065 Kč,

• 20165 I00221ĺUD420000224, poplatek KÚ, účet 538.0010, 1 000 Kč,

• 20165 100222/UD420000225, úhrada nájmu, VS 9904, účet 311.100, částka 2 147 Kč+24 Kč, celkem

2 171 Kč
• 20165 100223/UD420000226, úhrada praní prádla, účet 311.0100, částka 170 Kč,

• 20165 100224ĺUD420000227, úhrada praní prádla, účet 311.0100, částka 194 Kč,
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. 2O165100225ĺUD420000228, úhrada nájem, praní prádla, účet 3 I 1.0100, částka 2 544 Kč

. 2O165100226ĺUD420000229, úhrada nájem, VS 9907, účet 31 1.0100, částka 3 361 Kč

. 20165 100227ĺUD42000023O, nákup mat. žárovky DIP, účet 3 I 1.0100, částka 294 Kč

. 20 1 65 1 00228/UD42000023 1 ‚ úhrada nájem a praní prádla, VS 9907, účet 3 1 1 .0 100, částka 2 504 Kč

. 2Ol65OO229/UD42OOOO232, úhrada nájem a praní prádla, VS 9801, účet 311.0100, částka 4 867 Kč

. 2O16510023OĺUD420000233, úhrada nájem, VS 1293, účet 311.0100, částka 186 Kč, UD 420000234
opr.ORG

. 20165100231/UD420000235, úhrada nájem, VS 2320, účet 31 1.0100, částka 10 695 Kč,

. 20165I00232ĺUD420000236, úhrada nájem, VS 741, účet 31 1.0100, částka 4 084 Kč

• 20165100233ĺUD420000237, úhrada nájem, VS 2320, účet 3 I 1.0100, částka 1 655 Kč

• 20165 100234ĺUD420000238, úhrada praní 9/2016, VS 9905, účet 311.0100, částka 48 Kč

• 20165100235/UD420000239, nákup mat. DSS, žárovky, klíče, účet 501.0010, částka 238 Kč

• 20165 100236/UD420000240, nákup mat. DIP, těsnění, zářivka, lepidlo účet 501.0010, částka 417 Kč

• 20165 100237/UD420000241, nájem, praní 9/12, VS 9802, účet 311.0100, částka 5 034 Kč

Dohoda o hmotné odpovědnosti
• (Os. č. 152, 225)

Evidence pohledávek
•

- Kniha odběratelských faktur VHČ
•

- Evidence pohledávek modul DDP programového vybavení GINIS -

• poplatekzepsův.s.: 1341000201, 1341000118, 1341000226, 1341000246, 1341000254, 1341000253

• Zánik poplatkové povinnosti odhlášení psa ze dne 5. 10. 2016 ‚ 1341000201
• Zánik poplatkové povinnosti odhlášení psa ze dne 20. 4. 2016, 1341000118
• Zánik poplatkové povinnosti odhlášení psa ze dne 11. 5. 2016, 1341000226
• Přiznání k místnímu poplatku ze psů ze dne 25. 1. 2016, 1341000253
• Přiznání k místnímu poplatku ze psů ze dne 12. 3. 2016, 1341000246
• Přiznání k místnímu poplatku ze psů ze dne 27. 4. 2016, 1341000254
• Prohlášení k místnímu poptatku z ubytovací kapacity ze dne 5. 1. 2016 (FTVS UK Praha)

• Prohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity ze dne 4. 4. 2016 (FTVS UK Praha)

• Prohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity ze dne 1. 7.2016 (FTVS UK Praha)

• Prohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity ze dne 16. 8. 2016 (Zlatá Praha spol s.r.o.)

• Prohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity ze dne 16. 8. 2016 (Zlatý Praha spot.s.r.o.)

• Prohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity ze dne 9. 10. 2016 (FTVS UK Praha)

• Prohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity ze dne 30. 11.2016 (NINEPORT s.r.o.)

Evidence majetku
• Protokol o vyřazení DHM ze dne 7. 12. 2016,
• Protokol o vyřazení DHM ze dne 1. 12. 2016,
• Protokol o vyřazení DHM ze dne 22. 12. 2016,
• Protokol o vyřazení DHM ze dne 27. 10. 2016,
• Majetkové doklady:

300000013, 300000017, 300000027, 300000032, 300000035, 300000036, 300000041, 300000046 —

300000056
• Inventurní čísla:
• MC52E0000003, MC52E00000 12, MC5200003 056, MC5200004467, MCS2000 10358,

MC5200010359, MC5200010381, MC5200010392, MC5200010393, MC5200010401 —

MC5200010413, MC5200010421, MC5200010423.
• Kniha došlých faktur:

2016110252, 201611258, 201611271, 201611287, 201611297, 201611345, 201611349, 201611350,
2016110395, 2016110411,201611414, 20161 1440, 201611478.

Mzdová agenda
• Odměny členů zastupitelstva městské části
• Byla ověřena odměna uvolněného starosty. Kontrolní skupině bylo doloženo schválení odměn členů

ZMČ ve smyslu ustanovení 89 zákona č. 13 1/2000 Sb., o htavním městě Praze, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen zákon o hl. m. Praze). Byla ověřena výše vyplácené odměny členů zastupitelstva s

osobními čísly 199, 238, 240, 286, 289,338, 339, 340, 341.Nepřiměřená výše vyplacených odměn neby

la zjištěna.
Smlouvy o dílo

• Smlouva o převodu správy majetku INO/40/06/00336l/2016 ze dne 5. 10. 2016

• Smlouva o dílo ze dne 18. 8. 2016 č. SL/212 (BS energy group s.r.o.)
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. Smlouva o dílo ze dne 20. 7. 2016 Č. SL/211 (Mobido company s.r.o.)

. Smlouva o dílo ze dne 29. 11. 2016 (Burgera a spol s.r.o.)
S Smlouva o dílo ze dne 5. 10. 2016 č.SL/213!2016 (Jaroslav Krumbhold)
. Smlouva o dílo ze dne 8. 1 1. 2016 Č. SL/215/2016 (2N Telekomunikace)
. Smlouvy o dílo rok 2016: SL/209 — SL/216
. Smlouvy z veřejných zakázek: SL/21 1/2016, SL 212/2016, SL/214/2016, SL 216/2016.
. Smlouvy služby rok 2016: SO/100 — 50/106
S

. Objednávky Č.: 2/2016, 5/2016, 6/2016, 7/2016, 9/2016, 14/2016, 16/2016, 34/2016, 35/2016, 39/2016,
41/2016, 56/2016, 59/2016, 62/2016, 77/2016, 89/2016, 106/2016, 107/2016, 108/2016, 110/2016,
112/2016, 116/2016, 118/2016, 120/2016, 124a), 125/2016, 130/2016, 133/2016, 138/2016.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
s Směnnásmlouva č.K‘Sl ze dne 26. 11.2015
• Smlouva o převodu správy majetku INO/40/06/003361/2016 ze dne 5. 10. 2016

Smlouvy nájemní
• Nájemní smlouvy FIČ:
• Nájemní smlouva č. 111NDI2/01 uzavřená s Pozemkovým fondem ČR ve znění dodatků č. 1-3 ze dne

10. 12. 2012
• Nájemní smlouva č. NMČ/10 uzavřená s TYNGENE s.r.o., ze dne 14. 5. 2014 (pozemek)
• Nájemní smlouva ze dne 23. 2. 2015 uzavřená s XEROX Czech Republic s.r.o. (nájem kopírky)

• Nájemní smlouvy VHČ:
• NB/21, NB!23, NB/59, S NB/66, NB/67, NB/62, NB/71, NB /74 ‚ NB/76, NB/77,

Smlouvy o půjčce
• Smlouva o půjčce č. PUJ/16/06/000216/2012, ze dne 5. 6. 2012, od Hlavního města Prahy, bezúročná

půjčka
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

• Usnesení zastupitelstva MČ č. 58 ze dne 8. 12. 2015
• Program pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha - Troja.
• Usnesení zastupitelstva MČ č.. 63 ze dne 23. 2. 2016
• Příloha číslo 1 k usnesení ZMČ Č. 63 ze dne 23. 2. 2016
• Veřejnoprávní smlouvy:
• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, SaBat Praha z.s., ze dne 31. 3. 2016
• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Tři údolí z.s., ze dne 31. 3. 2016

• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Tři údolí z.s., ze dne 31. 3, 2016
• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Tělovýchovná jednota Sokol Troja z.s., ze dne 31. 3.2016
• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Tělovýchovná jednota Sokol Troja z.s., ze dne 31. 3. 2016

• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Fokus Praha, z.ú., ze dne 1.4.2016
• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Trojské gymnázium s.r.o., ze dne 31.3.2016

Dohody o pracovní činnosti
• MČ neměla v roce 2016 uzavřenou žádnou dohodu o provedení práce podle 76, zákona č. 262/2006

Sb., v platném znění.
Dohody o provedení práce

• Ostatní osobní výdaje - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr měla MČ v přezkoumáva
ném období uzavřeno celkem 35 na zajištění výpomoci např. při zajištění organizace trojského bálu,
vedení kroniky, přípravu časopisu, pořizování fotografií při vítání občánků, trojský den - den pro zdravý
životní styl, Trojského vinobraní. Kontrolou 11 DPP (30 % vzorek) bylo ověřeno, že všechny byly uza
vřeny v souladu s ustanoveními 74 — 77 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, tj. odpracované hodiny nepřekročily povolený limit 300 hodin v roce. (Os. č. 210, 256, 311,
313, 328, 345, 347, 365, 359, 363, 364)

Dokumentace k veřejným zakázkám
• „Stavební úpravy a udržovací práce opěrných plotových zdí na pozemku parc. č. 390/l k.ú. Troja (opu

ková zeď)“
Výzva k podání nabídky ze dne 3.10.20 16
Zápis z výběru dodavatele zakázky ze dne 22. 11.2016
Smlouva o dílo z 29. 11.2016
Zápis o předání a převzetí staveniště z 6.12.20 16 (BURGER A SPOL s.r.o.).

• „Stavební úpravy plochy u garáže Nad Kazankou 39/222, Praha 7, Troja“
Výzva k podání nabídky z 16.5.20 16, TR 00520/20 16
Zápis z výběru dodavatele zakázky dne 8. 6. 2016
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Smlouva o dílo z 18.8.2016 (SL/212)
Zápis o předání a převzetí staveniště 17.10.20 16
Stavební deník ze dne 17. 10. 2016.

• „Stavební úpravy v prostoru Mateřské školy, Nad Kazankou 30/230, Praha 7“
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 22 .6. 2016,
Zápis z výběru dodavatel zakázky ze dne 8. 7. 2016
Smlouva o dílo 2586 zák. č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník (SL/21 1) ze dne 20. 7. 2016 (Mobido co
pany s.r.o.).

Vnitřní předpis a směrnice
• Statut rozvojového fondu Troja, ze dne 1. 6. 2016
• Směrnice pro používání prostředků fondu zaměstnavatele, ze dne 25. 7. 2013
• Odpisovýplánzedne2o. 12. 2011
• Směrnice pro hospodaření s majetkem MČ PRAHA - TROJA ze dne 1. 11. 2012
• Statut fondu zaměstnavatele, včetně příloh ze dne 25. 7. 2013
• Směrnice k zajištění finanční kontroly v MČ Praha - Troja ze dne 1. 3. 2013
• Spisový a skartační řád Úřadu MČ Praha Troja ze dne 1. 1. 2014
• Směrnice pro časové rozlišení ze dne 10. 122011
• Směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha Troja ze dne 1. 11. 2011
• Podpisový řád
• Pracovní řád
• Organizační řád
• Plán inventur na rok 2016

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• Zápis ze Zastupitelstva MČ Praha — Troja 2016:
• 9. zasedání ZMČ ze dne 23. 2. 2016, 10. zasedání ZMČ ze dne 29. 3. 2016,
• 11. zasedání ZMČ ze dne 19. 5. 2016, 12. zasedání ZMČ ze dne 18. 8. 2016,
• 13. zasedání ZMČ ze dne 29. 9. 2016, 14. zasedání ZMČ ze dne 1. 12. 2016.
• Usnesení ZMČ: č. 63, č. 64, č. 68, č. 74, č. 76, č. 81, č. 82, č. 83, č. 86, č. 87, č. 89, č. 90, č. 91.
• Prezenční listina k 9. zasedání ZMČ ze dne 23. 2. 2016, k 10. zasedání ZMČ ze dne 29. 3. 2016, 11.

zasedání ZMČ ze dne 19. 5. 2016, 12. zasedání ZMČ ze dne 18. 8. 2016, 13. zasedání ZMČ ze dne 29.
9. 2016, 14. zasedání ZMČ ze dne 1. 12. 2016.

• Informace o konání: 9. zasedání ZMČ ze dne 23.2.2016, 10. zasedání ZMČ ze dne 29. 3.2016, 11.
zasedání ZMČ ze dne 19. 5. 2016, 12. zasedání ZMČ ze dne

• 18. 8.2016, 13. zasedání ZMČ ze dne 29. 9.2016, 14. zasedání ZMČ ze dne 1. 12. 2016.
Daňové přiznání 2016

• Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 1.1.2016 do 31. 12. 2016

Nespecifikován
• Záznam zjednání o finančních vypořádání za rok 2016 městské části Praha - Troje ze dne 8. 3. 2017
• Žádost o ponechání účelových investičních a neinvestičních dotací poskytnutých v roce 2016 k využíví

v roce 2017, ze dne 2.2.2017
• Tabulka vyúčtování neinvestičních a investičních přijatých transferů ze SR, ze dne 23. 1. 2017
• Tabulka vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v roce 2015, ze dne 3. 2.

2017
• Přehled finančního vypořádání za rok 2016, ze dne 3.2.2017
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