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MESTSKA CAST PRAHA-TROJA
Návrh rozpočtu Mě stskéčásti Praha-Troja na rok 2019
Komentá
ř k ná
vrhu rozpočtu mě stskéčásti Praha-Troja na rok 2019
Rozpočet mě stské části Praha-Troja na rok 2019 je zpracován ve vazbě na platné zákony; zákon č.13l/2000
Sb. (zákon o hlavním mě stě Praze), ve zně ní pozdě jš ích předpisů a zákona č.250/2000 Sb. (zákon o
rozpočtový ch pravidlech územních rozpočtů) ve zně ní pozdě jš ích předpisů, vyhlášky č.323/2002 Sb., o
rozpočtové skladbě , ve zně ní pozdě jš ích předpisů a zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpově dnosti, jako schodkový s tím, ž e schodek je v plné vý š i kryt financováním z prostředků minulý ch
období.
Celkové navrž ené příjmy jsou ve vý š i 12 734,0 tis. Kč, vý daje ve vý š i 16 407,0 tis. Kč a financování ve
vý š i 3 673,0 tis. Kč. Vý daje jsou členě ny na kapitálové vý daje ve vý š i 2 3 50,0 tis. Kč a na bě ž né vý daje ve
vý š i 14 057,00 tis. Kč.
(Mě stská část Praha-Troja předpokládá ješ tě kapitálové vý daje ve vý š i 18,5 mil. Kč hrazený ch
z nevyčerpaný ch dotací poskytnutý ch v minulý ch letech, o jejichž ponechání pož ádala mě stská část
hl.m.Prahu. Tyto prostředky ale nejsou předmě tem návrhu rozpočtu na rok 2019. Do rozpočtu budou zařazeny
po schválení Zastupitelstvem hl.m.Prahy).
Příjmy:
Příjmy jsou tvořeny vlastními příjmy včetně daně z nemovitostí ve vý š i 2 700,00 tis. Kč, podílu na rozpočtu
hl.m.Prahy ve vý š i 8 092,00 tis. Kč, dotací ze státního rozpočtu ve vý š i 42 tis. Kč, převodem příjmů
z hospodářskéčinnosti ve vý š i 1 855,0 tis. Kč a kapitálový mi příjmy 45 tis. Kč. Dále jsou zapojeny prostředky
minulý ch období převod nevyčerpaný ch prostředků z minulý ch let na ZBU ve vý š i 3 500,0 tis. Kč a
prostředky fondu zamě stnavatele 173 tis. Kč.
-

Vý daje:
Silnice vý daj na nákup posypového materiálu na chodníky.
Ostatní zálež itosti v silniční dopravě vý daj na projekt svě telnézávory K Bohnicím
Pitnávoda a odvedení a čiš tě ní odpadních vod vlastní prostředky MČ nejsou rozpočtovány, MČ pož ádala
o ponechání dotace z rozpočtu hl.m. Prahy. Ponechanádotace z roku 2016 z rozpočtu hl.m.Prahy na stavbu 2
kaš en na křiž ovatce Trojskáx Pod Havránkou i ponechanádotace na stavbu kanalizace budou zapojeny do
rozpočtu až po schválení ZHMP.
Mateřskéš koly příspě vek na chod příspě vkovéorganizace ve vý š i 800 tis. Kč.
Základní š koly příspě vek na provoz základní š koly 900,00 tis. Kč.
Kultura zahrnuje vý daje pouze na kulturní akce, bě ž né vý daje na úrovni roku 2018. V této polož ce jsou
zahrnuty platy zamě stnanců ostrahy galerie, ostatní osobní vý daje na jednorázové dohody na jednotlivé
kulturní akce. Nejvě tš ími polož kami jsou nákup služ eb a odmě ny za už ití duš evního vlastnictví, kam se
zahrnují náklady na účinkující na akcích a zajiš tě ní akcí, dále inzerce galerie v kulturních přehledech, odmě na
kurátora galerie, tvorba a tisk pozvánek a plakátů na akce, Trojský kalendář apod.
Pořízení, zachování a obnova hist. pamá
tek elektrickáenergie kaple sv.Václava a náklady na péči a
opravu a údrž bu kaple sv.Václava.
Ostatní zálež itosti ochrany pamá
tek a péče o kult. dě dictví náklady projektu ProteCHt 2 save, který je
financovaný z Operačního programu [NTERREG.
Ostatní zálež itosti sdě lovacích prostředků nově se zde zařazují náklady na grafické zpracování, tisk a
roznášku časopisu TROJA a roznášku HOBULETu.
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Ostatní zálež itosti kultury společenské akce Trojské vinobraní, Trojskábuchta, Trojský bál, Rozsvě cení
vánočního stromu a náklady spojenés tě mito akcemi obdobně jako u kultury.
Sportovní zařízení v majetku obce prostředky na pravidelnou kontrolu a opravu veřejný ch hřiš t‘.
Ostatní tě lový chovnáčinnost náklady na pořádání Trojského dne.
Veřejnéosvě tlení prostředky na vánoční osvě tlení stromu u základní š koly.
Ostatní zálež itosti bydlení, komunálních služ eb Bě ž né vý daje nájemnédle nájemních smluv se Státním
pozemkový m úřadem, vlastníkem pozemku u rezidence Velvyslanectví korejskérepubliky a vlastníkem cesty
ke kapli sv. Václava, právní zastoupení MC tý kající se majetku MC a staveb ve správě MC a zastupování MČ
při uplatň ování práv. Nákup sáčků na psí exkrementy, projekty dopravních opatření a projekty obnovy částí
Troji. Kapitálovévý daje na vý kup pozemků v Podhoří na rozš íření komunikace, na projektovou dokumentaci
domku převozníka, na oplocení budovy pronajaté Boomerangu a budovy Velvyslanectví Korejské republiky,
na rekonstrukci podlahy v rezidenci Velvyslanectví Korejskérepubliky.
Monitoring ovzduš í mě ření NO2 a S02 na Trojskéx Pod Lisem a u Trojského zámku.
Sbě r a svoz komunálního odpadu
náklady na přistavování velkoobjemový ch kontejnerů nad rámec
zajiš t‘ovaný hl. m. Prahou.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
zde jsou plánovány náklady na oš etření zeleně , sekání a úklid
pozemků svě řený ch MC a také pozemků pronajatý ch od Státního pozemkového úřadu. Jednáse o péči o
Obecní zahradu, sad v Podhoří, ně které stromy vysazené jako náhrada za Blanku apod. Zajiš tě ní péče o
proluky v Trojskéa Nad Kazankou, parcelu č. 60, č. 290, Na Pazderce, podél vodáckézákladny a v Podhoří je
hrazeno formou dotace.
Mezinárodní spolupráce v ž ivot, prostředí poplatek pozorovatele sdruž ení FEDENATUR
Ostatní sociální péče a pomoc rodiě a manž elství použ ití dotace na opravy v Domě integrovanépomoci
Domovy donáškovásluž ba v DSS
Rezerva na krizováopatření účelovárezerva dle krizového zákona
Zastupitelstva obcí odmě ny členů zastupitelstva stanoveny podle nařízení vlády č. 3 18/2017 Sb., a s tím
spojené i sociální a zdravotní pojiš tě ní. Cerpání v ostatních polož kách se tý kánákladů na provoz kanceláře
zastupitelstva (telefonní poplatky, poplatky na š kolení a konference, materiál (kancelářsképotřeby). V polož ce
ostatní neinvestiční transf. obyvatelstvu jsou náklady, které se hradí z fondu zamě stnavatele (příspě vek na
stravování a dovolenou). Dále jsou rozpočtovány prostředky na pojiš tě ní odpově dnosti z činnosti
zastupitelstva mě stskéčásti.
Č innost místní správy Bě ž né vý daje platy zamě stnanců stanoveny dle novely nařízení vlády z listopadu
2018, kdy doš lo k nárůstu platů o 5,0 % pro schválený počet zamě stnanců (11 pracovních úvazků včetně
pracovníků na veřejně prospě š né práce), včetně doplatku ke státní dotaci na Veřejně prospě š né práce. Z této
částky potom vychází i sociální a zdravotní pojiš tě ní vypočtené podle zákona ze superhrubé mzdy. Ostatní
osobní vý daje zahrnují jednorázové dohody o provedení práce např. zastupování dlouhodobě nemocného
zamě stnance nebo zajiš tě ní nárazovépovinnosti.
Dalš í polož kou jsou vý daje na nezbytné dovybavení úřadu včetně modernizace vý početní a reprografické
techniky a nákup techniky, kterévyhovuje Nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).
Vě tš ina ostatních polož ek je na úrovni r. 2018. Případné navý š ení je na vrub vyš š ích cen služ eb nebo dalš ích
nároků na vykonávání novéagendy dle zákonů.
konzultační a právní služ by právní služ by předevš ím pro zajiš tě ní přestupkové agendy.
zpracování dat a služ by související s inf technologien2i a nákup ostatních služ eb tý káse hlavně poplatků za
už ívání vš ech programů na úřadě MC, certifikáty, dále náklady na revize, likvidaci odpadu, inzerci, náklady
na zajiš tě ní mzdové účetní, dále činnosti IT na zajiš tě ní provozu vý početní techniky, servisní práce při
opravách počítačů a EZS, webhosting, náklady na provoz služ ebního automobilu. V této polož ce se účtují i
náklady, kterése hradí z fondu zamě stnavatele na stravné.
ostatní neiv. trans. obyvatel. příspě vky z fondu zamě stnavatele na dopravu, penz. pojiš tě ní, dovolenou a
dě tskou rekreaci.
Kapitálovévý daje jsou plánovány na nákup nového služ ebního auta.
Pojiš tě ní nespecifikované
zahrnuje povinné odpově dnostní pojiš tě ní hrazené zamě stnavatelem za
zamě stnance a pojiš tě ní objektu úřadu včetně obecní zahrady a parc.č. 60.
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