Zpráva z jednání výkonného výboru TJ PARAMO Pardubice z.s.dne 21.června 2017
Jednání řídil předseda TJ pan Klimpl.
Přítomni: Zdeněk Klimpl, Milan Hromádko, Karel Bydžovský, Jiří Sehnoutek, Luboš Benda, Milan Votava,Jana Černá,
za revizní komisi Marek Puhlovský, Martin Švajcr,Pavel Křepelka
Omluven: Martin Theer

I. Rozpočet pro rok 2017
Prezentace tohoto bodu jednání – Klimpl Zdeněk
1.

Oddíl kopané:
Oddíl podal návrh rozpočtu v tomto složení:
Příjmy: Členské příspěvky
70.000,00 Kč
Výdaje: FAČR (příspěvky,rozh.,sb.faktury) 36.000,00 Kč
Zlatá přilba
70.000,00 Kč
Hřiště (sekání,údržba,vápno)
50.000,00 Kč
FAČR (příspěvky)
34.000,00 Kč
Kabiny (oprava soc.zaříz.mládež) 100.000,00 Kč
Sponzoři
10.000,00 Kč
Kabiny (výměna oken chlapi,dor.) 20.000,00 Kč
Dotace Mag.PA
100.000,00 Kč
Občerstvení
4.000,00 Kč
Nájem hřiště
10.000,00 Kč
Vybavení (míče,ústroj)
20.500,00 Kč
Půjčka TJ
48.000,00 Kč
Nájem – tělocvična
18.000,00 Kč
Bylanka
28.000,00 Kč
venkovní hřiště
28.000,00 Kč
Cestovní výdaje
8.000,00 Kč
Turnaje
10.000,00 Kč
Rezerva
19.500,00 Kč
Celkem

342.000,00 Kč

Celkem

342.000,00 Kč

Oddíl má vyrovnaný rozpočet, v rámci jednotlivých kapitol výdajů je možný přesun částek.
2.

Tělovýchovná jednota

Příjmy: Nájem tělocvična

Dotace Mag.PA
Dotace MŠMT

Celkem

200.000,00 Kč

180.000,00 Kč
200.000,00 Kč

580.000,00 Kč

Výdaje: Půjčka kopaná
48.000,00 Kč
Mzdové náklady
60.000,00 Kč
Bojler
25.000,00 Kč
Topení sál
40.000,00 Kč
Provozní výdaje
27.000,00 Kč
Energie tělocvična
180.000,00 Kč
Dokončení rekonstrukce sál
(nátěry konstrukce,zednické
práce, výmalba, materiál,lešení) 100.000,00 Kč
Výpočetní technika
50.000,00 Kč
Rezerva
50.000,00 Kč
Celkem

580.000,00 Kč

Tělovýchovná jednota má vyrovnaný rozpočet, v rámci jednotlivých kapitol výdajů je možný přesun částek v
souladu s pravidly pro poskytování dotací.

ˇ

VV bere na vědomí stanovená rozpočtová opatření TJ a oddílů. Plnění čerpání rozpočtu bude průběžně
sledováno, o čerpání bude podána informace na příštím výkonném výboru. VV doporučuje před čerpáním
jednotlivých položek z dotačních titulů zajistit správný výklad dotačních pravidel v souladu s čerpáním.
Paní Černá zajistí vedení dotačních titulů a jejich čerpání v účetnictví odděleně.

II. Členská základna ČUS
Úkol z valné hromady k aktualizaci členské základny nebyl splněn. Z databáze byli vyřazeni členové oddílu hokejbalu.
Podklady k databázi dospělých byly předsedou TJ předány k revizi oddílu kopané, databáze mládeže je v gesci trenérů
mládeže.
Úkol trvá – splnění do příští schůze výkonného výboru – odpovědnost předseda spolku, p.Brambůrek a pánové
Křepelka,Benda, Votava.
III. Různé:
–

Nájemní smlouva pan Adam Voženílek

Dne 20.června 2017 byl odeslán doporučený dopis na adresu původního bydliště jako poslední výzva před exekucí.
Dále bylo jednáno se soudním exekutorem JUDr.Navrátilem. Bez dohody s p.Voženílkem je exekuce nákladná a
případný výnos nejistý. Výše nákladů je odvislá od částky exekuce, pokud má jmenovaný již nějaké exekuce, můžeme se
přidat, ale pokud budou před námi v pořadí státní instituce, je vysoce nepravděpodobné, že získáme finanční prostředky
zpět.
VV bere na vědomí výše uvedenou informaci. Navržena byla možnost odkupu pohledávky. Konečné stanovisko ve
věci bude předmětem jednání příštího VV.
–

Nájemní smlouva Kateřina Hájková

Paní Hájkové byl odeslán dopis týkající se uzavření nové nájemní smlouvy od 1.8.2017 do 31.12.2018 dne
12.06.2017. V současné době probíhala platba ve výši záloh na energie 8.550,00 Kč čtvrtletně. Pro následující období
navrhujeme platbu záloh na energie ve stejné výši, ale výsledné zúčtování bude podle reálného stavu měřidla topení.
Pronájem sálu navrhujeme ve výši 10.000,00 Kč čtvrtletně. Zároveň předseda spolku navrhl paní Hájkové zařazení
mládeže pod TJ PARAMO, aby se zvýšila možnost příjmu dotace na mládež. Jednání zatím nejsou ukončena.
VV souhlasí s navrženou výší nájmu, doporučuje ještě prověření nájmů v ZŠ Svítkov a v podobném zařízení v
Pardubicích. O celkovém výsledku jednání bude informovat předseda spolku na příští VV.
–

Fotbalová hřiště

Předseda spolku odeslal na Nadaci pro rozvoj města Pardubic žádost týkající se směny pozemků na tréninkovém
hřišti (pan Brych) a eventuelního převodu pozemků spadajícím pod Úřad pro věci majetkové do majetku města
spadajícího pod správu Nadace. 14.06.2017 Správní rada Nadace žádost zamítla. Tentokrát je to ovšem s dovětkem, že
financování závlah je nutné řešit prostřednictvím OŠKMS a pozemkové vztahy prostřednictvím OMI MmP. O žádosti
byl informován pan Brych – schůzka bude v následujících dnech po návratu pana Brycha z dovolené.
VV navrhuje pokračovat v jednáních s výše uvedenými institucemi – informace na příští valné hromadě.

–

Stránky TJ PARAMO - internet

Na základě jednání valné hromady zajistil pan Sehnoutek úpravu přístupových údajů na domény TJ – mail
tjparamo@email.cz a stránky www.tjparamo.estranky.cz. Nabídka přístupových práv byla poskytnuta všem členům
VV,hospodářce a členům RK. Při schůzi VV zajistila p.Černá úhradu vynaložených nákladů panu Sehnoutkovi.

–

Klub Bylanka

Pronajimatel tohoto zařízení pan Dlouhý ukončil pronájem ze dne na den. Klub zatím provozuje přímo TJ na základě
vedlejší hospodářské činnosti uvedené v IČO spolku. Provoz zajišťuje od května předseda spolku. Vstupní náklady na
zboží byly prozatím uhraženy z nájmu sálu a budou postupně uhraženy z tržeb. Předpokladem je placený nájem z této
činnosti ve výši 5.000,00 Kč měsíčně (stejná výše jako byla požadována na panu Vonšovském). Paní Černá byla
požádána o zřízení samostatného hospodářského střediska, aby byla zajištěna transparentnost hospodaření klubu. Příjmy
a výdaje jsou měsíčně evidovány a doklady k dispozici.

VV souhlasí se způsobem vedení klubu, pokud to neodporuje činnosti TJ. Předseda spolku uvedl, že v
rejstříkovém soudu je ve vedlejší hospodářské činnosti spolku správa a provoz sportovního a relaxačního
zařízení Bylanka a provoz parkoviště při Zlaté přilbě.
Pan Sehnoutek navrhl zvážit možnou finanční odměnu za provoz klubu pro předsedu spolku. Po diskusi
navržena případná odměna za předsednictví spolku. Dále neřešeno.
–

Rekonstrukce a opravy v tělocvičně

a) dokončení úprav a oprav hlavního sálu – nátěry střešních konstrukcí, stržení obalů na vnitřní konstrukci střechy,
začištění pěnových výplní, zednické začištění (omítk, štuky, malby) – rozpis prací na 14 pracovních dní při nasazení 4
pracovníků – náklady 75.000,00 Kč + materiál a lešení 25.000,00 Kč – cenová nabídka David Jerie.
b) instalace nového bojleru – stacionární bojler na plyn – předpokládaná cena podle cenových nabídek 25.000,00 Kč
včetně instalace a revizní prověrky.
c) instalace nového topení do sálu – stávající tělesa jsou poruchová, snadno dostupná k manipulaci, poslední oprava a
revize přesáhla 10.000,00 Kč – předpoklad nové instalace v hodnotě 40.000,00 Kč.
d) průběžně jsou zajišťovány drobné úpravy vlastními silami, pouze za použitý materiál (převážně pan Hromádko) –
dvorní trakt, oprava sociálního zařízení u malého sálu atp.)
S uvedenými položkami je počítáno v rozpočtu TJ.
S prováděnými pracemi byl vysloven souhlas za předpokladu, že čerpání prostředků bude zajištěno rozpočtem a
v souladu s rozpočtovými pravidly pro dotační tituly.
–

opravy na hřišti

Pan Benda podal informaci o zahájení prací v šatnách na hřišti. Jedná se hlavně o interní členění šaten a rozšíření
sociálního vybavení. Práce probíhají po dohodě s majitelem objektu – Zlatou přilbou. Výměna oken nebude
pravděpodobně v letošním roce realizována s ohledem na skutečnost, že vlastník objektu počítá s touto akcí v příštím
roce.
Další informace bude podána oddílem kopané na příštím VV.
–

Účty TJ

Oddíl kopané požádal o možnost zřízení podúčtu pro oddíl u banky. Zároveň bylo doporučeno zrušit účet u Poštovní
spořitelny (účet zatím nebyl zrušen z důvodu docházení plateb od institucí – případné platby jsou průběžně převáděny
na transparentní účet u FIO). Platby na účtě u FIO byly předloženy na poradě.
Předseda spolku zjistí možnosti a podá následně informaci.
Členové VV a RK byli požádáni o další pomoc v jednáních s podnikatelskou sférou, institucemi a dalšími partnery při
možné spolupráci s klubem. Informace o výstupech z jednotlivých jednání bude předána na další schůzce. Tato jednání
by měla navazovat na doporučující stanovisko valné hromady. Na jednání každý z přítomných obdržel propagační tužku
s logem TJ (zakoupeno bylo 200 ks, jednotková cena 18,40 Kč) – možno využít pro jednání, při turnajích apod.Tužky
jsou k dispozici v sídle společnosti.

Další schůze výkonného výboru bude v měsíci září 2017.

Pardubice – Svítkov 24.června 2017
Zapsal: Mgr.Zdeněk Klimpl, předseda TJ

