Zápis ze schůze výkonného výboru Tělovýchovné jednoty PARAMO Pardubice z.s.konané
dne 20.dubna 2017.
Schůze výkonného výboru se konala 20.01.2017 od 18,30 v tělocvičně TJ PARAMO Pardubice.
Pozvánka na akci byla členům odeslána mailem dne 5.4.2017, v kopii též účetní Janě Černé a členům revizní komise p.Puhlovskému a Švajcarovi.
Přítomni: Klimpl Zdeněk, Bydžovský Karel, Theer Martin, Sehnoutek Jiří
 účetní Černá Jana
 část schůze Puhlovský Marek, Švajcr David
Neomluven: Hromádko Milan

Program schůze:

1.Plnění usnesení z minulého VV:
–

bod 1 – p.Voženílek a p.Šmíd – nesplněno – bod trvá (nezdařil se kontakt s těmito osobami) – zůstává v úkolech

–

bod 2 – nájemní smlouvy a platby za rok 2016 – kontrola revizní komise – bude v zápisu revizní komise

–

bod 3 – uzavření účetnictví za rok 2016 – provedeno, podklady předány 18.04.2017

–

bod 4 – nabídka fy Clever – zůstává dále v jednání – varianty pomoci prověří pan Puhlovský, nabídka firmy bude zveřejněna na stránkách
TJ – schválena částka 800,00 Kč /rok za možnost publikace obchodních nabídek – zajistí pan Sehnoutek

–

bod 5 – dotační tituly Magistrát města Pardubice – splněno (viz níže)

–

bod 6 – skácení borovice na pozemku u tělocvičny – splněno

–

bod 7 – vyhlášení a svolání valné hromady – splněno (viz níže)

2.

Hospodaření v roce 2016

–

předloženo Přiznání k dani z příjmu za rok 2016 včetně rozvahy a výsledkovky. TJ vykázala v roce 2016 ztrátu ve výši 338.999,12 Kč
(příjem 1,849.033,36 Kč, vydání 2,188.032,48 Kč).
Hospodaření jednotlivých středisek:
07 – Fotbal
-22.666,19 Kč (příjmy 128.246,00 Kč, výdaje 150.912,19 Kč)
08 – Fotbal ml. 20.392,00 Kč (příjmy 233.972,00 Kč, výdaje 213.580,00 Kč)
53 – Hokejbal
-318.295,81 Kč (příjmy 771.056,12 Kč, výdaje 1,089.651,93 Kč)
99 – Tělocvična -18.129,12 Kč (příjmy 715.759,24, výdaje 733.888,36 Kč).

–

K tomuto bodu programu proběhla rozsáhlá diskuze ohledně účetnictví v jednotě i ve střediscích, o jednotlivých vstupech a výstupech v
hospodaření TJ a oddílů. Závěr z jednání bude jedním z bodů výroční zprávy TJ a výsledků zprávy revizní komise.

3.

Příprava valné hromady

Pan Klimpl informoval o svolání valné hromady. Valná hromada se uskuteční ve středu 3.května 2017 od 19,00 hodin v tělocvičně TJ PARAMO
Pardubice z.s.s tímto programem:
1. Zahájení, procedurální úkony:
- program jednání
- volba pracovního předsednictva
- volba mandátové komise
- volba návrhové komise
2. Výroční zpráva za rok 2016
3. Zpráva revizní komise
4. Dotační tituly a návrh rozpočtu na rok 2017
5. Různé
6. Diskuse (průběžně u jednotlivých bodů jednání)
7. Zpráva mandátové komise
8. Návrh na usnesení
9. Závěr

V souladu se stanovami byla pozvánka na Valnou hromadu vyvěšena dne 16.dubna 2017 v sídle spolku a ve vývěsní skříňce v Kostnické ul.

K jednotlivým bodům:
a. Zahájení a vedení schůze: VV navrhuje, aby VH vedl pan Milan Hromádko. Pracovní předsednictvo a jednotlivé komise budou zvoleny na místě.
b.Výroční zpráva:
Zpráva o činnosti formou výroční zprávy je nutná z toho důvodu, že je požadována Ministerstvem při žádosti o dotační tituly. Struktura
zprávy je následující:
–
–
–
–
–

Obecné informace o organizaci
Hlavní a vedlejší činnost organizace
Struktura organizace
Členská základna
Hospodaření organizace

Jisté je, že pro zpracování výroční zprávy bude nutná součinnost jednotlivých oddílů TJ a účetní TJ. Zprávu připraví předseda spolku.

c. Zpráva revizní komise:
–

ve zprávě by se měly objevit informace zejména se týkající sepsaných a uhrazených nájemních smluv v tělocvičně, informace o způsobu
vedení účetnictví a informace o součinnosti jednotlivých oddílů a vedení TJ. Zároveň by se ve zprávě mělo objevit doporučení dělení
výnosů v oddílech kopané podle klíče. Jednomyslně se doporučuje, aby v závěrech zprávy RK se objevil požadavek na transparentní účet
TJ a bezpodmínečné úhrady členských příspěvků bezhotovostním převodem na účet TJ.
Podklady pro zprávu převezmou členové RK od p.Černé a p.Klimpla.

d. Dotační tituly a návrh rozpočtu pro rok 2017
–

Zmíněny budou dotační tituly, o které bylo požádáno v závěru roku 2016 Ministerstvo školství a na začátku roku 2017 Magistrát města
Pardubic.
–
dotace MŠMT – program č.IV. - údržba a provoz sportovních zařízení – náklady projektu 640.000,00 Kč,
požadovaná dotace 414.500,00 Kč
–
dotace MŠMT – program VIII. - organizace sportu ve sportovních klubech – náklady projektu
250.000,00 Kč, požadovaná dotace 200.000,00 Kč
–
dotace Magistrát města Pardubic – program podpory sportu – spolková sportovní činnost dětí a mládeže
– požadovaná dotace 100.000,00 Kč
–
dotace Magistrát města Pardubic – program podpory sportu – provoz sportovišť – požadovaná dotace
180.000,00 Kč.
–

Návrh rozpočtu pro TJ bude zpracován pouze rámcový a bude vycházet jen z podkladů TJ a oddílů (oddíly dodají předpokládané výnosy z
členských příspěvků a parkoviště, na druhé straně uvedou náklady spojené s jejich hlavní činností). Rozpočet by měl být ve dvou rovinách
– reálný finanční plán a využití finančních prostředků pro případ dalších příjmů.
V současné rovině, pokud se bude vycházet z příjmů roku 2016 (bez dotačních titulů), je situace následující:
07 – kopaná

Příjmy:

příspěvky: 10.000,00 Kč
FAČR:
10.000,00 Kč
ZP,nájmy: 60.000,00 Kč
Celkem:

08 – kop.mládež

Příjmy:

99 – tělocvična,TJ

Příjmy:

80.000,00 Kč

příspěvky: 60.000,00 Kč
ZP,rekl.: 20.000,00 Kč
FAČR:
20.000,00 Kč
Celkem:
nájmy:

Celkem:

Výdaje (návrh):

Výdaje (návrh):

100.000,00 Kč
220.000,00 Kč

220.000,00 Kč

nájmy:
soutěže:
údržba:

20.000,00 Kč
40.000,00 Kč
20.000,00 Kč

Celkem:

80.000,00 Kč

sport.č.
mat.vybav.
nájmy,hř.

40.000,00 Kč
25.000,00 Kč
35.000,00 Kč

Celkem:
Výdaje:

Energie:
Údržba:
Mzdy:
Celkem:

100.000,00 Kč
150.000,00 Kč
50.000,00 Kč
20.000,00 Kč
220.000,00 Kč.

POZOR: výše uvedené údaje jsou pouze orientační, předsedové oddílů a p.Černá upřesní jednotlivé položky podle vlastních představ!!!

5.

Různé:
–

náměty z VV – diskutována byla zejména možnost získání financí (sponzorské dary), využití tělocvičny (např.realizace
hřiště na badminton, společenské akce), náměty členské základny přes mail, transparentní účet, nábor nových členů.

Usnesení VV:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Předseda a místopředseda spolku bude pokračovat v jednáních s p.Voženílkem a Šmídem
Dokončení jednání s fy Clever – odpovídá Klimpl, Puhlovský, Sehnoutek
Objasnění finančních toků v roce 2016 a stanovení pravidel pro rok 2017 – odpovídá Klimpl, Černá, Sehnoutek a předsedové
oddílů
Výroční zpráva za rok 2016 – odpovídá Klimpl, Černá, předsedové oddílů za součinnost
Zpráva revizní komise – odpovídá Puhlovský, Švajcr, Vacek, součinnost Černá, Klimpl
Rozpočet na rok 2017 – odpovídají předsedové oddílů, Klimpl, Černá (předsedové a p.Černá upřesní reálný finanční plán uvedený
výše a doplní finančním plánem potřeb v případě získání dalších finančních prostředků)
Transparentní účet TJ u FIO Banky – 2501065362/2010 – zajistí Klimpl
Náměty výkonného výboru a členské základny pro zlepšení finanční situace TJ, využití tělocvičny a ostatních sportovišť –
zpracování zajistí Klimpl, Sehnoutek, Hromádko.

Termíny:
Bod 1.,2,8 - průběžně, informace na další schůzce VV
Bod 3-7 - nejpozději 2.5.2017
Příští schůze se uskuteční v červnu 2017
Zapsal: Mgr.Klimpl Zdeněk, předseda spolku
24.04.2017

