Příloha Č. 5 k Závěrečnému účtu za rok 2017

Hospodářský výsledek zdaňované činnosti za rok 2017
Hospodářský výsledek zdaňované činnosti za rok 2017 byl po zdanění vyčíslen v částce
2.012.778,63 Kč.
Daň z příjmu z hlavní i zdaňované činnosti byla vyčíslena na částku 960.730,40 Kč, což je podíl MČ
Praha Troja na dani z příjmů právnických osob tj. daňového subjektu Hlavního města Prahy. Tato

částka bude uhrazena Magistrátu hlavního města Prahy a následně bude opět vrácena do rozpočtu
MČ Praha Troja pro rok 2018.
Výnosy zdaňované činnosti byly realizovány v celkové výši 9.283.399,78 Kč:
1. Výnosyzčinnosti9.281.971,31 Kč
a) pronájmy 8.503.674,87 Kč

• za pronájmy nebytových a bytových prostor rezidenční vila Korejského velvyslanectví, vila
Troja, bytový dům Sádky, prodejna, rod.dům Čp. 741, rodinný dům čp.232, tělocvična, byt
vZŠ, bytvMŠ.
• pronájmy v ubytovacím zařízení Dům spokojeného stáří a Dům pro matky vtísni které mají
sociální charakter ubytování a pronájem nebytových prostor v těchto zařízeních.
• za pronájmy ordinace Sádky, Trojské gymnázium a Vodácká základna
• za pronájem pozemků
—

—

b) prodej dlouhodobého majetku

pozemku
249.480,00 Kč
traktůrek
15.000,00 Kč
materiálu
300,00 Kč
inzerce v časopise 10.050,00 Kč
—

-

-

-

-

c) prodej služeb

—

d) ostatní výnosy ve výši 503.466,44 Kč paušální úhrada služeb, praní, telefony
2. Finanční výnosy 1.428,47 Kč

• úrokyz účtu
Náklady zdaňované činnosti ve výši 6.309.891,15 Kč byly realizovány na:
• mzdové náklady a zákonné pojištění 1.904.883,00 Kč
• spotřeba materiálu 30.702,74 Kč
• spotřeba energie 679.312,60 Kč
• opravy a udržování 1.454.136,02 Kč

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ostatní služby (úklid, revize a kontroly, telefonní poplatky, odpady apod.) 515.128,70 Kč
jiné daně a poplatky 4.000,00 Kč
jiné pokuty a penále 420,00 Kč
poškozený vypínač tělocvična 9 029,02 Kč
odpisy 1.136.718,00 Kč
prodané pozemky (směna) 204.120,00 Kč
opravné položky 10.226,00 Kč
náklady z vyřazených pohledávek 60.044,54 Kč
ostatní náklady z činnosti (pojištění, vyúčtování služeb, haléřové vyrovnání) 301.170,53 Kč

