
Valná hromada 2017  

Valná hromada TJ PARAMO Pardubice z.s. ze dne 3.května 2017 
 
Valná hromada byla svolána na základě jednání výkonného výboru TJ PARAMO Pardubice 
z.s. ze dne 18.ledna 2017 a 20.dubna 2017. Důvodem svolání řádné valné hromady je  soulad 
se stanovami, které ukládají svolání řádné valné hromady 1x ročně. Termín valné hromady 
byl oznámen v souladu se stanovami na pozvánce vyvěšené 16.dubna 2017 v sídle TJ a ve 
vývěsní skříňce TJ. 
Valná hromada byla zahájena v 19,00 hodin. Valnou hromadu řídil pan Jiří Sehnoutek. 
Zahájení, procedurální úkony 
 přítomnost plánovaná: 
   orgány TJ – výkonný výbor –  5 (Klimpl,Hromádko,Bydžovský,Sehnoutek,Theer) 
                     - revizní komise -  3 (Puhlovský,Švajcr,Vacek) 
                     - účetní - Černá  
   kopaná  - 40 členů starších 18 let  
  volejbal – 12 členů starších 18 let 
  
 Údaje oddílu podle členské základny v  FAČR  a evidence oddílu volejbalu. 
               Počet účastníků valné hromady s hlasem rozhodujícím: 
               Kopaná – 36 
Volejbal – 10 
Orgány TJ – 9        Celkem 54 členů s hlasem rozhodujícím. 
Usnášeníschopnost: 
Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je zde nadpoloviční většina s hlasem rozhodujícím. 
Pokud nebude toto pravidlo zajištěno, platí, že po uplynutí půl hodiny od zahájení schůze se 
upravuje usnášeníschopnost tak, že valná hromada je usnášeníschopná v přítomném stavu 
účastníků. 
Usnesení je platné při schválení nadpoloviční většinou účastníků. 
V případě zařazení jiného bodu programu na pořad jednání, než je uvedeno v programu, musí 
o jeho zařazení rozhodnout 3/5 většina přítomných. 
          
             Přítomnost skutečná: 
               Orgány TJ – 7 (z toho 3 členové fotbalu a 1 člen volejbalu) 
          
               Kopaná  (ostatní) - 10 
              Volejbal (ostatní) - 0 
          
              Usnášeníschopnost:  
              Valná hromada byla usnášeníschopná podle bodu 2 – odst.Usnášeníschopnost. 
  
Orgány valné hromady: 
předsednictvo valné hromady: Brambůrek Zdeněk, Bydžovský Karel, Benda Luboš 
návrhová komise: ve shodě s předsednictvem 
mandátová komise: ve shodě s předsednictvem 
ověřovatel zápisu: Černá Jana 
Hlasování: 
Pro: 15 (2 účastníci VH přišli po hlasování o tomto bodu) 
Proti: 0 
Zdržel se:0 
  
  
 



Schválení programu jednání valné hromady: 
Zahájení, procedurální úkony – program jednání 
                                                - volba pracovního předsednictva 
                                                - volba mandátové komise 
                                                - volba návrhové komise 
Výroční zpráva za rok 2016 včetně plnění usnesení z minulé valné hromady 
Zpráva revizní komise 
Dotační tituly a návrh rozpočtu na rok 2017 
Různé 
Diskuse (průběžně u jednotlivých bodů jednání) 
Zpráva mandátové komise 
Návrh na usnesení 
Závěr 
Hlasování: 
Pro: 15 (2 účastníci VH přišli po tomto bodu jednání) 
Proti: 
Zdržel se: 
 
2. Výroční zpráva za rok 2016 
Zprávu přednesl předseda spolku Mgr.Zdeněk Klimpl. 
 
A/ Plnění usnesení z valné hromady ze dne 29.01.2016: 
Aktualizace legislativních kroků v souvislosti se změnou orgánů TJ – zajištěno u 
rejstříkového soudu, bankovních účtech. Zápis z valné hromady byl odeslán ČUS a na 
Krajský soud, jako listinná příloha k dokladům spolku. 
Zajištění legislativních kroků v souvislosti s vystoupením oddílu hokejbalu – splněno 
v průběhu roku v součinnosti s předsedou oddílu hokejbalu p.Kopečným. 
Aktualizace členské základny v ČUS s termínem do 31.3.2016. Konstatuji, že usnesení 
splněno nebylo. Je nezbytně nutné, aby se úprava členské základny provedla v nejbližší 
možné době. Zde bude nutná i součinnost oddílu hokejbalu. 
Návratnost dlužného nájemného – s výjimkou p.Voženílka byl úkol splněn. O plnění je 
průběžně informován výkonný výbor na svých zasedáních. 
                  Doporučující úkoly z valné hromady: 
Výměna klíčů hlavního vchodu u tělocvičny – s ohledem na vysoké náklady nebyla výměna 
provedena. Je zavedena evidence klíčů podle osob, což je dostačující opatření. 
Návštěva PARAMO Pardubice – podfle dostupných informací není reálná možnost jakékoliv 
pomoci firmy našemu spolku. Naopak – firma vyslovila i možnou satisfakci od našeho 
spolku  za používání značky. 
Shrnutí všech požadavků na modernizaci tělocvičny a dovybavení sálu včetně možného 
rozšíření areálu: úkol byl splněn. Byla zpracována studie na rozšíření areálu, v rámci údržby a 
oprav byly provedeny rekonstrukční práce v zázemí a v klubových prostorách. Tělocvična 
byla díky daru UMO Pardubice 6 vybavena nejnutnějším tělocvičným náčiním v hodnotě 
60.000,00 Kč. 
Internetové stránky TJ byly založeny – o stránky se stará pan Sehnoutek 
(www.tjparamo.estranky.cz) 
Jednání ohledně stadionu a tělocvičny u dotčených orgánů (samospráva,vlastníci) – jednání 
byla vedena průběžně. Podrobnější informace o jednáních je v bodě různé dnešního programu 
valné hromady. 
       Veškeré body z usnesení valné hromady byly průběžně projednávány na jednáních 
Výkonného výboru TJ. 
  
 
 



 
 
B/  Výroční zpráva TJ PARAMO Pardubice z.s.za rok 2016 
Činnost TJ v roce 2016 je shrnuta ve výroční zprávě. Je to dokument, který byl poprvé 
vyhotoven v roce 2016 na základě požadavku  MŠMT. Jedná se o povinný dokument 
k požadavkům na účelové dotace. Výroční zpráva  je  nedílnou součástí zápisu z valné 
hromady. 
Diskuse: 
K tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuse týkající se účelového rozdělení finančních 
prostředků, nájemních smluv  v tělocvičně a na stadionu a výběru členských příspěvků. 
Návrhy členů valné hromady byly zapracování do usnesení. Po diskusi bylo přistoupeno 
k hlasování k tvýroční zprávě jako celku.  
Hlasování: 
Pro: 17 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Zpráva revizní komise 
Zprávu přednesl pan Martin Švajcr., člen revizní komise s doplněním pana Marka 
Puhlovského, člena revizní komise.  Zpráva revizní komise je nedílnou součástí zápisu z valné 
hromady. 
  
Diskuse: 
V diskusi byly projednávány všechny body zprávy revizní komise – hospodaření v TJ v roce 
2016, nájemní smlouvy v tělocvičně, transparentnost plateb, webové stránky, sloučení oddílů 
kopané. Z diskuse byly zapracovány jednotlivé návrhy do usnesení. Revizní zpráva byla 
schválena jako celek, jednotlivé připomínky pak byly schvalovány v usnesení valné hromady. 
Hlasování: 
Pro: 17 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Dotační tituly a návrh rozpočtu na rok 2017 
Zprávu přednesl předseda spolku Mgr.Zdeněk Klimpl v součinnosti s členem Výkonného 
výboru panem Jiřím Sehnoutkem. 
V rámci transparentnosti byla valná hormada seznámena se žádostmi o dotace na činnost 
spolku. Je nutné si uvědomit, že na dotace není žádný  nárok a jednotlivé oddíly musí počítat s 
vlastním reálným rozpočtem ze zdrojů, na které si sami seženou prostředky. Prostředky z 
dotací jsou již jen přidatnou hodnotou a pokud se dostanou, budou použity přesně podle jejich 
rozpočtových kapitol a zásad stanovených příslušnými institucemi. 
Na rok 2017 byly podány tyto žádosti o dotaci: 
Program č. IV MŠMT – údržba a provoz sportovních zařízení 
                  Dotace byla podána prostřednictvím  ČUS Pardubice. Tato dotace se vztahuje na 
tělovýchovná zařízení  ve vlastnictví tělovýchovné jednoty nebo na zařízení, která jsou v 
dlouhodobém pronájmu. Je tedy bohužel zřejmé, že dotace nemůže být uplatněna na jiný 
objekt, než tělovičnu TJ. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Předběžný rozpočet  uvedený v žádosti: 
Plánované náklady ze státní dotace:      414.500,00 Kč         Plánované náklady z 
vlastních   zdrojů:                                                                                        
                                                                                                225.500,00 Kč 
 
Z toho: 
Spotřeba materiálu:                                103.500,00 Kč                      46.500,00 Kč 
Energie:                                                  138.000,00 Kč                      62.000,00 
Kč                                                                                                                                                  
                                                                                                               
Opravy:                                                  103.500,00 Kč                      46.500,00 Kč 
Mzdy:                                                      35.000,00 Kč                      55.000,00 
Kč                                                                                               
Ostatní:                                                    34.500,00 Kč                      15.500,00 Kč          
                                                                                                            
Stanovený podíl vlastních zdrojů je 35,234%, maximální výše požadované dotace mohla být 
70%, podíl dotace z hodnoty majetku  je 6,352% při maximální možné výši 60%. 
Předpokladem dotace při jejím poskytnutí je použití vlastních zdrojů z nájmů tělocvičny. 
Program č.VIII MŠMT – organizace sportu ve sportovních klubech 
                  Žádost o tuto neinvestiční dotaci byla podána elektronicky. Dotace vychází z 
členské základny TJ (údaje FAČR) – ke dni podání žádosti bylo evidováno 130 členů mládeže 
a 48 členů dospělých. 
Žádost byla vyčíslena následovně: 
Náklady hrazené z dotace:                       200.000,00 Kč 
Náklady hrazené z vlastních zdrojů:        50.000,00 Kč  (předpokladem je úhrada převážně z 
členských příspěvků). 
Rozpočtové náklady podle pravidel tohoto programu: 
Cestovné, startovné, ubytování, 
stravování                                                                         89.000,00 Kč 
Nájemné 
prostor                                                                                                                   40.000,00 Kč 
Náklady související s realizací pravidelné sportovní činnosti (trenéři, 
vybavení)               60.000,00 Kč 
Činnost spolku související s plněním obsahového zaměření programu dle 
stanov             10.000,00 Kč 
PC stolní včetně 
monitoru                                                                                                    20.000,00 Kč 
Multifunkce                                                                                                                          10.00
0,00 Kč 
Notebook                                                                                                                              14.00
0,00 Kč 
Videokamera                                                                                                                           7.0
00,00 Kč 
 
Statutární město Pardubice – Program podpory sportu 
a) Spolková sportovní činnost dětí a mládeže – uplatněn požadavek na dotaci ve výši 
100.000,00 Kč. 
b) Provoz sportovišť                                       - dotace pouze na energie – 
požadavek   180.000,00 Kč. 
Diskuse k dotačním titulům: 
K jednotlivým dotačním titulům proběhla diskuse, týkající se zejména podmínek pro 
poskytování a čerpání jednotlivých položek. 



Rozpočet na rok 2017 a finanční plán: 
Reálný rozpočet podle skutečnosti roku 2016           Finanční plán  D1    Fin. plán D 
2         Fin. plán D 3 
07 – Kopaná 
Příjmy:                                   Výdaje: 
Příspěvky:   10.000,00           Nájmy:  20.000,00 
FAČR:         10.000,00           Soutěže: 40.000,00 
ZP,nájmy:   60.000,00           Údržba: 20.000,00 
Celkem:      80.000,00           Celkem:  80.000,00                                             87.000,00 Kč 
 
08 – Mládež kopaná 
Příspěvky:  60.000,00          Sport.čin.: 40.000,00 
Reklama:    10.000,00          Materiál:   25.000,00 
ZP:              10.000,00          Nájmy:      35.000,00 
FAČR:        20.000,00          
Celkem:    100.000,00         Celkem:   100.000,00                                           83.000,00 
Kč        100.000,00 Kč 
 
99 – Ostatní (TJ,tělocvična,volejbal) 
Nájmy:   230.000,00             Energie: 150.000,00 
Příspěvky: 6.000,00             Mzdy:      50.000,00 
                                             Údržba:   30.000,00 
                                             Nájem:      6.000,00 
 
Celkem: 236.000,00            Celkem: 236.000,00        414.500,00 Kč          30.000,00 
Kč          180.000,00 Kč 
TJ PARAMO celkem: 
Příjmy: 416.000,00 Kč       Výdaje. 416.000,00 Kč    414.500,00 Kč          200.000,00 
Kč        280.000,00 Kč.               
Diskuse k návrhu rozpočtu a finančního plánu: 
Obsáhlé jednání o jednotlivých kapitolách rozpočtu. Bylo konstatováno, že v případě rozpočtu 
se jedná skutečně jen o rámcový plán na letošní rok, vycházející z jediných podkladů k 
dispozici, a to reálné skutečnosti roku 2016 bez dotačních titulů. Upřesnění rozpočtových 
kapitol po sloučení oddílů kopané bude předmětem usnesení z valné hromady. V tomto bodě 
byl schválen návrh  výše uvedený. 
 
Hlasování o návrhu rozpočtu: 
Pro: 17 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Různé: 
Zpráva o činnosti výkonného výboru 
Zprávu přednesl předseda spolku Mgr.Zdeněk Klimpl. 
Zápisy ze schůzek vykonného výboru jsou publikovány na stránkách TJ, proto jen stručný 
výtah z jednání. 
Od poslední VH se uskutečnilo 5 jednání VV: 
16.03.2016 – projednány zejména základní body z usnesení VH – nájemní smlouvy, 
internetové stránky, vize areálu tělocvičny  a navržený průběh prací. 
02.06.2016 -  hlavními body bylo projednání výsledku hospodaření v roce 2015, stav 
nájemních smluv, rekonstrukce tělocvičny (celková vize projektu včetně nákladů), založení 
internetových stránek (www.tjparamo.estranky.cz), dotační tituly, jednání s institucemi. 
06.10.2016 – plnění úkolů z jednání VV (hokejbal, nájemní vztahy,), rekonstrukční práce v 
tělocvičně včetně rozpisu plánovaných nákladů, obsazení tělocvičny, internetové stránky, 
dotační tituly, uspořádání valné hromady, možnost změny názvu spolku. 
18.01.2017 – bilance roku 2016 v TJ, smluvní a nájemní vztahy v tělocvičně , hřišti a v TJ, 
vyúčtování dotačních titulů za rok 2016, informace o dotačních titulech pro rok 2017. 
20.04.2017 – výsledek hospodaření v roce 2016, příprava valné hromady. 
 
Tělocvična: 
Informaci podal předseda spolku Mgr.Zdeněk Klimpl. 
Je vhodné podat podrobnější zprávu ke stavu tělocvičny, aby si členská základna uvědomila, 
že tělocvična je prakticky jediným zdrojem příjmů pro celou jednotu z hlediska její vedlejší 
činnosti. Oddílové příspěvky jsou primárním zdrojem pro sportovní činnost oddílů, 
prostředky z parkoviště jsou limitovány povinnými odvody státu jako pronájmu jejich prostor. 
Z těchto peněz je navíc nutné hradit i ostatní náklady. 
Aby byla zajištěna dostatečná funkčnost a využití tělocvičny, bylo nezbytně nutné investovat 
do nejnutnějších oprav. Je nutné si uvědomit, že od roku 2007, kdy obdržela TJ dotaci na 
hřiště hokejbalu v řádech milionů Kč, nebyly k dispozici žádné prostředky na opravy, údržbu 
a modernizaci tělocvičny. Všichní víme, v jakém stavu tělocvična byla. 
Teprve v posledních letech se p.Hromádkovi podařilo získat dotace na výměnu oken a dveří a 
na výměnu střešní krytiny. V roce 2016 jsme dostali další prostředky na údržbu a nejnutnější 
opravy v objektu, částečně byly využity vlastní prostředky. Veškeré práce byly zajištěny 
smluvně – jednak smlouvami o dílo, jednak objednávkami. Celkové náklady na rekonstrukční 
práce spočívající ve vyhtovení nových šaten, sprch, � ářaďovny, oprav a úprav vstupního 
prostoru, topenářských pracech, opravě a revizi topných těles v sále, zateplení malého sálu 
činily cca 265.000,00 Kč (bez materiálu). Veškeré stavební úpravy podléhaly odbornému 
dohledu ze strany architektonické kanceláře a jejich výsledný stav a hodnota díla potvrzena 
zprávou. 
K dalšímu zlepšení funkčnosti tělocvičny pomohl i dar UMO Pardubice 6, jehož předmětem 
bylo vybavení tělocvičným zařízením. 
Všechny výše uvedené kroky vedly k tomu, že od podzimu 2016 byla tělocvična využita 
prakticky od pondělí  do soboty každý den od 16,00 hodin s minimálním ukončením provozu 
ve 20 hodin. Smlouvy uzavřené ve II.pololetí  roku 2016 překračují i do I.pololetí roku 2017. 
Přesto však hledáme i další využití těchto prostor a žádáme v tomto případě i o součinnost 
všech našich členů a náměty pro zlepšení. Mohou to být jednorázové akce, ale i možnost 
využití  pro věkové skupiny, které by mohly naše zařízení používat i v méně exponovaných 
časech. 
Na valné hromadě předkládáme i studii na investiční akci, zpracovanou ing.arch.Hromádkou, 
která by v případě realizace učinila z našeho zařízení významné společenské a kulturní 
centrum obce.  Zatím je však téměř jisté, že pokud nedostaneme některý z dotačních titulů, 
budeme se muset v letošním roce uspokojit pouze s nejnutnější údržbou a maximálně využít 
svépomocných prací provedených naší členskou základnou. Jedná se o úpravy dvora 



s možností instalace jednoduchých sportovních prvků, nátěry stropní konstrukce apod. 
Zvednout by se měla i společenská úroveň klubového zařízení, jehož prostředí se výrazně 
změnilo –   interiér, ale i instalace WIFI a dalších prvků. Po skončení smluvního nájemc 
klubu (5 týdnů po uzavření smlouvy)  je toto zařízení provozováno vlastními silami. Protože 
však toto trvá necelý měsíc, je ještě brzy hovořit  o rentabilnosti. Předpokladem ovšem je, že 
zařízení bude odvádět standartní nájem stanovený předchozími smlouvami do rozpočtu TJ. 
 
Hřiště: 
Informaci podal rovněž předseda spolku Mgr.Zdeněk Klimpl. 
Oddíl kopané využívá v současné době vnitřní hřiště v areálu ve vlastnictví Nadačního fondu 
města Pardubic. Před několika lety byla provedena změna vlastníka areálu z Města Pardubic 
na Nadační fond města Pardubic. Tento fond spravuje nemovitý majetek. Nadační fond při 
převodu majetku uzavřel smlouvu o pronájmu s AMK Zlata přilba Pardubice, nikoliv s TJ 
PARAMO Pardubice. Náš spolek má po dobu trvání smlouvy umožněnu sportovní činnost za 
předpokladu údržby hrací plochy. Bohužel – protože nemáme  uzavřenou žádnou 
dlouhodobou smlouvu o pronájmu, nemůžeme žádat o žádnou dotaci na  provoz tohoto 
zařízení. Veškerá jednání s vlastníkem areálu ohledně finanční pomoci na zlepšení stavu 
trávníku i možné směny pozemků venkovního hřiště jsou bezvýsledná. Movitý majetek je ve 
vlastnictví AMK Zlatá přilba, což jsme se dozvěděli až počátkem letošního roku, kdy jsme 
zajišťovali souhlas s umístěním názvu oddílu na oplocení areálu. Jedině  ve spolupráci s tímto 
subjektem může dojít ke společnému požadavku na zvýšení komfortu v šatnách. 
Venkovní hřiště má ještě složitější vlastnickou strukturu – část hřiště je ve vlastnictví 
soukromníka pana Brycha, část pak patří státu zastupovaném Úřadem pro věci majetkové. 
Protože náš oddíl vykazuje vedlejší hospodářskou činnost ve formě parkoviště při Zlaté 
přilbě, nebyl nám umožněn pronájem za symbolické finance, ale vyměřen 
tržní nájem ze zisku z parkoviště. V roce 2016 jsme dokončili zpětnou úhradu těchto plateb 
od roku 2012, což výrazně zatížilo náš rozpočet. Smlouva s tímto subjektem je uzavřena do 
roku 2018, v letošním roce se bude jednat o její obnově. Nájemní smlouva s p.Brychem byla 
vždy sjednávána na dobu jednoho roku, nyní se podařilo uzavřít smlouvu na dobu 10 let. 
Pokud se nám povede uzavřít obdobnou smlouvu i s druhým subjektem, pak by se mohlo 
uvažovat i o případné dotaci na provoz. 
V každém případě by bylo vhodné stanovit pro úhradu nákladů klíč mezi oddíly kopané, aby 
na provozu participovaly všechny oddíly. 
Transparentní účet 
Požadavek vznesený na posledním jednání výkonného výboru. 
TJ PARAMO Pardubice využívá v současné době účet u FIO Banky č.2501065362/2010. Na 
základě rozhodnutí výkonného výboru je účet od 24.4.2017 je tento účet transparentní a 
přístupný na stránkách FIO banky. 
Náměty na získání financí (sponzorské dary, materiální výpomoc aj.) 
Diskuse k tomuto bodu: 
spolupráce s firmami v průmyslové zóně (JTEKT aj.) - spolupráce s vedením UMO 
železná neděle 
Náměty na využití sportovních zařízení (tělocvična, hřiště, mimosportovní aktivity) 
Diskuse k tomuto bodu: 
tělocvična – hřiště pétangue, badminton 
nabídka tělocvičny školkám 
instalace závlah ve spolupráci s majitelem hřiště – opakované výzvy ke spolupráci 
 
Sloučení oddílů kopané: 
Ze strany oddílů kopané byl vznesen návrh na sloučení těchto oddílů v rámci TJ a vytvoření 
jednoho střediska pro účetnictví. 
 
 



Personální obsazení orgánů TJ: 
Na návrh oddílu kopané bylo odsouhlaseno rozšíření výkonného výboru na 7 členů a změna 
ve složení revizní komise. 
Náměty na mailovou adresu, případně na vylepšení stránek TJ 
Návrh na sjednocení stránek a stanovení priority stránky oficielní 
(www.tjparamo.estranky.cz), změna přístupového hesla pouze pro členy VV. 
Změna názvu TJ 
Možnost změny názvu byla nastíněna již na minulé valné hromadě, dále projednána i na 
výkonném výboru. Je otázkou, zda je nutné pokračovat se stávajícím názvem spolku, když 
kromě historie již nemáme s firmou nic společného, nebo zda se vrátit k historickým kořenům 
sportu ve Svítkově a propagovat naši místní část. 
Je nutné si uvědomit i náklady spojené s případnou změnou. 
 
K jednotlivým bodům proběhla otevřená diskuse, výsledky se promítly do usnesení valné 
hromady. 
  
 
Usnesení z valné hromady: 
 
Valná hromada bere na vědomí: 
Plnění usnesení z poslední valné hromady ze dne 26.ledna 2016 
Informaci o dotačních titulech pro rok 2017 
Informaci o jednáních výkonného výboru 
Informaci o zařízeních v působnosti spolku (tělocvična,hřiště) 
 
Valná hromada schvaluje: 
výroční zprávu za rok 2016 
revizní zprávu za rok 2016 
vytvoření transparentního účtu TJ 
rámcový návrh rozpočtu a finanční plán na rok 2017 
nájemné pro oddíly spolku v tělocvičně (sál) ve výši 200,00 Kč/hodina, ostatní 300,00 
Kč/hodina s účinností od ukončení stávajících nájemních smluv 
úhrady plateb členských příspěvků výhradně bezhotovostní formou na účet spolku 
rozšíření členů výkonného výboru na 7 členů – ke stávajícím členům přistupují pánové Luboš 
Benda a Milan Votava 
změnu v revizní komisi – místo Davida Vacka je třetím členem revizní komise pan Pavel 
Křepelka. 
Hlasování: (výše uvedené body) 
Pro: 17 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Sloučení oddílů kopané pod jeden organizačně a finančně oddělený celek v rámci spolku. 
Zodpovědnost za nakládání s prostředky má předseda oddílu kopané (p.Brambůrek) a 
sekretáři (p.Puhlovský a p.Křepelka) při dodržování stanovených zásad pro účetnictví. Složení 
funkcionářů je platné do konce soutěžního roku 2016/2017. Po sezoně přebírají odpovědnost 
funkcionáři, jejichž jména budou sdělana výkonnému výboru. 
Hlasování: 
Pro: 15 
Proti: 0 
Zdržel se: 2 
 



 
Vnitřní vyrovnání mezi organizačními složkami (mezi TJ a oddílem kopané) ve výši 
48.000,00 Kč v termínu do 31.08.2017). 
Hlasování: 
Pro: 12 
Proti: 0 
Zdržel se: 5 
 
Valná hromada ukládá: 
výkonnému výboru a předsedovi oddílu kopané zpracování podrobného rozpočtu na rok 2017 
na základě analýzy příjmových a výdajových položek jednotlivých středisek s účinností do 
příštího jednání výkonného výboru TJ 
výkonnému výboru ve spolupráci s účetní TJ, předsedy oddílů a revizní komisí pravidelnou 
kontrolu dodržování zásad účetnictví, zejména průběžné účtování nákladových a výnosových 
položek v jednotlivých střediscích 
oddílům spolku zajištění inkasa členských příspěvků  výhradně bezhotovostně přes účet 
spolku (2501065362/2010 – variabilní symbol rodné číslo,text k platbě jméno člena) 
výkonnému výboru a účetní TJ zajištění úhrad v hospodaření TJ převážně bezhotovostním 
způsobem. Hotovostní platby v účetnictví nesmí přesáhnout 5.000,00 Kč 
předsedovi spolku a předsedům oddílů zajištění aktualizace členské základny v ČUS 
nejpozději do termínu konání příští schůzky výkonného výboru 
výkonnému výboru zajistit změnu přístupových hesel na internetové stránky oddílu 
(www.tjparama.estranky.cz) pouze pro členy výkonného výboru. 
Hlasování: 
Pro: 17 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Valná hromada doporučuje: 
ověřit možnosti a náklady exekuce proti dlužníkovi nájemného panu Adamu Voženílkovi 
revizi  všech nájemních smluv v tělocvičně a prověření možností pronájmu nevyužitých 
prostor včetně ekonomických nákladů na jejich zprovoznění 
realizaci „železné neděle“ 
prověřit možnosti nabídky a poptávky na využití tělocvičny mimo exponované hodiny 
zvýšení publicity o činnosti našeho spolku na všech úrovních (internetové stránky, náborové 
akce,publicita v rámci obvodu) 
zvýšení součinnosti při jednáních s potenciálními sponzory s Městským obvodem Pardubice 6 
projednání dalšího působení v rámci spolku s oddíly malé kopané a odbíjené 
prověřit všechny klady a zápory po ekonomické i sportovní stránce, týkající se změny názvu 
oddílu. 
              Při řešení valná hromada předpokládá aktivní účast celé členské základny. 
              Hlasování: 
              Pro: 17 
              Proti: 0 
              Zdržel se: 0 
             
Jednání  valné hromady bylo ukončeno ve 22,15 hodin. 
Přílohy: Výroční zpráva + přílohy (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Výsledek hospodaření po 
střediscích) 
                Zpráva revizní komise 
Pardubice – Svítkov 5.května 2017 
Zapsal: Mgr.Klimpl Zdeněk 
Ověřovatel zápisu: Jana Černá 



     
Výroční zpráva TJ PARAMO PARDUBICE z.s. za rok 2016 
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 
31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti TJ PARAMO Pardubice a její jednotlivá 
ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady TJ PARAMO Pardubice konané dne 
3.května 2017. 
 
Obsah 
1) Obecné informace o organizaci   
2) Hlavní a vedlejší činnost organizace 
3) Struktura organizace  
4) Členská základna 
5) Hospodaření organizace 
 
1. Obecné informace o organizaci                 
Název účetní jednotky:   TJ PARAMO Pardubice z.s. 
Sídlo:   Josefa Poppera 18,530 06 Pardubice - Svítkov  
IČ:   13583433    
   
Právní forma:   spolek 
Spisová značka:   L 283 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
 
2. Hlavní a vedlejší činnost organizace 
TJ PARAMO Pardubice je zapsaným spolkem od 1.ledna 2014. Vznik TJ PARAMO je 
datován dnem 1.ledna 1990, ovšem historie oddílu začíná již v roce 1911. Činnost TJ je 
vymezena stanovami a představuje ve své hlavní činnosti hlavně tělovýchovnou činnost. 
Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména: 
provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela pro ni materiální 
a organizační podmínky v ustavených oddílech fotbalu. Oddíl volejbalu má v současné době 
utlumenou závodní činnost. Rozhodnutím předchozí valné hromady byl schválen přechod 
oddílu hokejbalu na samostatný subjekt mimo TJ, který se realizoval v průběhu roku 2016. 
Oddíl sportovního kulečníku, kterému byl schválen na valné hromadě vstup do TJ PARAMO, 
zatím aktivně působí v prostorách naší tělocvičny, ale zatím hraje v soutěžích pod hlavičkou 
TJ Lokomotiva Pardubice. 
svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho 
vlivu na zdraví, 
provozovala, udržovala a opravovala vlastní i pronajatá sportovní zařízení – 2 fotbalová hřiště 
včetně zázemí (opakované krátkodobé pronájmy na pozemcích jiných subjektů). Tento stav 
nám bohužel neumožňuje žádat o dotace na provoz těchto zařízení. Dále provozuje areál 
tělocvičny ve vlastnictví TJ. Na všech těchto sportovištích TJ vytváří  možnosti užívání 
sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak 
mládeže. Do správy oddílu hokejbalu pak přešlo hokejbalové hřiště včetně zázemí (budovy ve 
vlastnictví TJ, pozemek jiného vlastníka). 
spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i 
jednotlivci. 
Za účelem financování hlavní činnosti provozovala TJ PARAMO Pardubice také vedlejší 
činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy zejména z pronájmu tělocvičny a z 
provozu parkoviště při Zlaté přilbě. Menší příjem byl potom ze sponzorských darů. 
  
3) Struktura organizace 
Nejvyšším orgánem TJ PARAMO Pardubice z.s. je Valná hromada. Poslední valná hromada 
se konala 29.ledna 2016, která byla zároveň valnou hromadou volební. Nejvyšším výkonným 
orgánem je Výkonný výbor TJ. TJ PARAMO Pardubice organizačně zahrnuje oddíly fotbalu, 



volejbalu a v průběhu roku 2016 ještě částečně oddílu hokejbalu. Oddíly provozují a 
organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti, vždy však v  rámci TJ 
PARAMO Pardubice jako celku. 
Statutárním orgánem je: 
do 29.01.2016 Milan Hromádko, předseda 
od 29.01.2016 Mgr.Zdeněk Klimpl, předseda. 
Na Valné hromadě 29.01.2016 byly ustaveny další orgány TJ: 
Výkonný výbor: Mgr.Zdeněk Klimpl, Milan Hromádko, Karel Bydžovský, 
                           Jiří Sehnoutek, Martin Theer 
Revizní komise: Marek Puhlovský, Martin Švajcr, David Vacek 
Účetní (hospodář): Jana Černá.  
                         
4) Členská základna         
TJ PARAMO Pardubice evidovala k 1.1.2016 580 členů v následující struktuře:               
 Děti 
(do 15 let) Mládež 
(od 15 do 18 let) Dospělí 
(nad 18 let) 
Oddíl fotbalu 86 16 48 
Oddíl volejbalu 0 0 12 
Oddíl hokejbalu 50 54 314 
Ostatní  0 0 0 
K 31.12.2016 je stav členské základny podle údajů z FAČR a vlastní evidence volejbalu 
následující 
 Děti 
(do 15 let) Mládež 
(od 15 do 18 let) Dospělí 
(nad 18 let) 
Oddíl fotbalu 106 26 40 
Oddíl volejbalu 0 0 12 
Ostatní    
Celkem 106 26 52 
 
5) Hospodaření organizace 
TJ PARAMO Pardubice v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z členských 
příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od sportovních organizací a 
z provozování vlastních i pronajatých sportovních zařízení. 
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření – 339.000,00 Kč (v celých 
tisícikorunách). Výnosy dosáhly hodnoty 1.849.000,00 Kč, náklady pak 2,188.000,00 Kč. 
Výsledek hospodaření v roce 2016 ovlivňuje zejména použití  volných finančních prostředků 
v oddílu hokejbalu, které měl oddíl k dispozici. 
V roce 2016 byl jako rozpočet stanoven pouze rámcový plán vycházející z tržeb a nákladů za 
největší středisko – tělocvičnu. Tento plán byl dodržen. 
Jednotlivé oddíly mají své hospodaření uvedeno ve střediscích. Oddíly kopané hospodařily 
prakticky s vyrovnaným rozpočtem (dospělí se ztrátou 23 tis.Kč, mládež s plusem 20 tis. Kč, 
oddíl hokejbalu vykázal ztrátu  319 tis.Kč, tělocvična a TJ s nedělenými náklady na střediska 
pak ztrátu 18 tis. Kč. 
Položky ve střediscích jsou však ovlivněny účtováním některých položek do jednoho 
střediska (dotace, nájmy), takže nemají odpovídající vypovídací schopnost. Do dalších let se 
musí více precizovat rozdělení nákladů a výnosů podle jednotlivých středisek, aby byl 
celkový výsledek hospodaření maximálně objektivní. 
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny 
v přílohách této výroční zprávy: 



Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty 
Příloha č. 2 – Rozvaha 
Příloha č. 3 – Výsledovka po střediscích dokladově 
  
Sestavil Mgr.Zdeněk Klimpl 
Dne 28.4.2017 
  
  
Tělovýchovná jednota PARAMO Pardubice z.s. 
Zpráva revizní komise za rok 2016 
Zpráva revizní komise je vyhotovena pro jednání valné hromady spolku, konané dne 
03.05.2017. 
Předmětem kontroly revizní komise byly následující okruhy činnosti: 
Hospodaření TJ PARAMO Pardubice z.s.v roce 2016. 
Kontrola se zaměřila na účtování nákladových a výnosových položek v roce 2016 podle 
jednotlivých středisek. Po stránce formální nebylo v účetnictví shledáno závad. Účetní 
doklady mají předepsané náležitosti, doklady potvrzující čerpání z dotačních titulů mají 
povinné označení dle Zásad pro poskytování dotací. 
Bylo však zjištěno, že účetní doklady nebyly v souladu se stanovenými Zásadami účetnictví v 
TJ schválenými na předchozí valné hromadě předávány účetní spolku průběžně. Tento postup 
znemožňuje včasné a správné použití dotačních titulů. 
Revizní komise doporučuje do usnesení z valné hromady uložit povinnost průběžného 
předávání dokladů podle pokynů účetní spolku. 
Nájemní smlouvy v tělocvičně 
Kontrola se týkala uzavřených smluv v roce 2016 po předchozí valné hromadě. V průběhu 
roku 2017 byly uzavřeny 3 nájemní smlouvy na nebytové prostory v tělocvičně (p.Vonšovská, 
oddíl sportovního kulečníku a p.Jiroutek-garáž). Všechny nájmy od těchto subjektů byly 
uhraženy.V platnosti je dále dlouhodobá smlouva s firmou Tlapnet – i zde byl nájem uhražen. 
Firma navíc bezplatně instalovala v objektu WIFI. Po valné hromadě v roce 2016 byly 
uhraženy dlužné platby od pana Vonšovského za Klub Bylanka. 
Do letošního roku je v platnosti nájemní smlouva z předchozích let pro p.Kateřinu Hájkovou 
– malý sál. I zde byly všechny platby provedeny v termínu. 
Na pronájem sálu bylo uzavřeno 9 nájemních smluv (p.Křivková, M.Vašíček, J.Vašíček, 
PARAMO – veteráni, PARAMOJUNIOR, p.Vostřák, p.Doležal – MILK STAR, Waynes 
World a SOKOL Svítkov), jejichž platnost končí v roce 2017. Platby za rok 2016 byly 
provedeny. 
V roce 2016 byla uzavřena jednorázová smlouva na nájem sálu pro hokejbalovou školu. 
Společně s úhradou této smlouvu zaplatil oddíl hokejbalu i dlužný nájem z počátku roku 2016 
(celkem 12.300,00 Kč). 
Pronájmem tělocvičny bylo získáno 217.250,00 Kč, které byly použity na úhradu nákladů 
spojených s provozem tohoto zařízení. 
Revizní komise doporučuje pro jednání členské základny zvážení možností využití tohoto 
areálu i mimo odpolední hodiny, stejně jako možnost využití stávajících nebytových prostor v 
objektu (kancelář ve 2.NP, rohová místnost vedle garáže. 
Transparentnost plateb 
Revizní komise konstatovala, že v průběhu roku došlo v souladu s jednáním výkonného 
výboru ke změně účtu TJ. V současné době byla uzavřena smlouva s FIO bankou. V této 
instituci je účet veden bez poplatků. 
Revizní komise navrhuje, aby byl účet veden jako transparentní (projednáno to bylo již na 
poslední schůzce VV). 
Revizní komise navrhuje do usnesení valné hromady zařadit povinnost úhrady členských 
příspěvků zásadně bezhotovostním způsobem, aby měli členové možnost kontroly zaúčtování 



svých výdajů do účetnictví oddílu. 
RK navrhuje provádět platby nad 5.000,00 Kč bezhotovostně. 
Webové stránky 
Výkonný výbor zveřejnil přihlašovací údaje na internetových stránkách tjparamo.estranky,cz 
v zápisu VV z 6.10.2016. Nyní se může na stránky TJ přihlásit kdokoliv. 
RK navrhuje změnu heslapro přístup kinternetovým stránkám. 
RK navrhuje sjednocení vystupování TJ směrem k veřejnosti pod 1 doménu. 
Sloučení oddílu mládeže kopané s oddílem mužů 
RK navrhuje sloučit oddíl mládeže s oddílem mužů (cca 20 členů). Toto sloučení usnadní 
vedení účetnictví – nebudou se muset rozpočítávat náklady na provoz hřiště, jednotné finanční 
vypořádání s FAČR. 
Zpracoval: M.Puhlovský,M.Švajcr 02.05.2017 
 


