USNESENÍ
zastupitelstva MČ Praha-Troja Č . 143 ze dne 20. 3. 2018

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a)

bere na vě domí
zprávu o návrhu rozpočtu hlavní činnosti na rok 2018,
zprávu o plánu hospodářskéčinnosti na rok 2018 a středně dobém vý hledu rozpočtu do roku
2023

b)

schvaluje
1. rozpočet Mě stskéčásti Praha-Troja na rok 2018
s objemem příjmů po konsolidaci ve vý š i
11 553 300 Kč
16 326 300 Kč
s objemem vý dajů po konsolidaci ve vý š i
rozdíl mezi příjmy a vý daji po konsolidaci ve vý š i 4773 000 Kčje kryt třídou 8 financování,
tzn. zapojením finančních zdrojů vytvořený ch v minulý ch letech,
-

dle příloh č. 1 a 2 tohoto usnesení
2. příjmy a vý daje účelového fondu MČ Praha-Troja
přílohy č. 3 tohoto usnesení

—

Fondu zamě stnavatele v roce 2018, dle

3. plán hospodářské činnosti MČ Praha-Troja na rok 2018
s objemem vý nosů ve vý š i
s objemem nákladů ve vý š i
a hospodářský vý sledek ve vý š i

9 400 000 Kč
5 830 000 Kč
3 570 000 Kč,

dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
4. středně dobý vý hled rozpočtu Mě stskéčásti Praha-Troja do roku 2023 dle přílohy č. 5 tohoto
usnesení
5. systemizovaný počet pracovníků zařazený ch do úřadu mě stské části je 18 pracovníků, tj.
15,5 úvazků,

c)

uklá
dá
tajemnici Ú MČ prostřednictvím ekonomického oddě lení provést zadání rozpočtu do programu
Gordic a předat podklady o schválení rozpočtu na MHMP,

d)

zmocň uje
starostu MČ Praha Troja provádě t rozpočtováopatření v rozpočtu MČ Praha Troja na rok 2018
do vý š e 500 tis. Kč v jednotlivý ch případech, kterése tý kají:

a)

b)
c)

přesunu rozpočtový ch prostředků, při nichž se jednotlivé příjmy a vý daje navzájem
ovlivň ují, aniž by se změ nil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkový ch příjmů
a vý dajů,
zvý š ení rozpočtu příjmů a vý dajů zapojením fondů MČ Praha Troja,
provádě ní změ n rozpočtu, vyplý vajících z poskytnutý ch účelový ch transferů (dotací) do
rozpočtu Mě stské části Praha-Troja ze státního rozpočtu, z rozpočtu Hlavního mě sta
Prahy nebo z fondů Evropské unie, nadací apod. a z přijatý ch pojistný ch plně ní, bez
finančního omezení.
—

Ing. Tomáš Bryk ar
starosta

Ing. arch. Tomáš Drdácký
zástupce starosty

