
 
Valná hromada TJ PARAMO Pardubice z.s. ze dne 20.května 2019 

 
Valná hromada byla svolána na základě jednání výkonného výboru TJ PARAMO Pardubice z.s. ze dne   
12.února 2019. 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 
2.května 2019  v sídle TJ,ve vývěsní skříňce TJ a na stadionu ZP. 
 
Valná hromada byla zahájena v 18,00 hodin.  Podle stanov byl poté vlastní začátek valné hromady posunut na 
18,30  hodin. Valnou hromadu řídil předseda spolku pan Klimpl. 
 

1. Zahájení, procedurální úkony 
 
•  přítomnost plánovaná: 
•    orgány TJ – výkonný výbor –  7 
(Klimpl,Hromádko,Bydžovský,Sehnoutek,Theer,Benda,Votava) 
•                      - revizní komise -  3 (Puhlovský,Švajcr, Křepelka) 
•                      - účetní - Černá   
•    kopaná  - 28 členů starších 18 let  (mimo 
p.Klimpla,Bydžovského,Bendy,Votavy,Puhlovského,Švajcra       a Křepelky) 
•   volejbal – 9 členů starších 18 let (mimo p.Hromádky a Sehnoutka) 
   
•  Údaje oddílu podle členské základny v  ČUS 

               Počet účastníků valné hromady s hlasem rozhodujícím: 
               Kopaná –  28 

Volejbal –   9 
Orgány TJ –  11        Celkem 48 členů s hlasem rozhodujícím. 
 

Usnášeníschopnost: 
 

1. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je zde nadpoloviční většina s hlasem rozhodujícím. 
2. 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. 
3. Usnesení je platné při schválení nadpoloviční většinou účastníků. 
4. 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 – Klimpl, Hromádko, Benda, Votava, Puhlovský, Švajcr, Černá 
 
               Kopaná  (ostatní) - 0 
 
               Volejbal (ostatní) – 0 
           
              Usnášeníschopnost:   
              Valná hromada byla usnášeníschopná podle bodu 2 – odst.Usnášeníschopnost. 
  
Orgány valné hromady: 
 
– předsednictvo valné hromady:  p.Benda, Švajcr,Puhlovský 
– návrhová komise: ve shodě s předsednictvem 
– mandátová komise: ve shodě s předsednictvem 
 
– ověřovatel zápisu: Černá Jana 
 
Hlasování: 
Pro: 7 
Proti:0 



Zdržel se:0 
 
Schválení programu jednání valné hromady: 
 
1. Zahájení, procedurální úkony – schválení jednacího řádu a programu jednání 
                                                - volba pracovního předsednictva 
                                                - volba mandátové komise 
                                                - volba návrhové komise 
2. Výroční zpráva za rok 2018 
3. Zpráva revizní komise za rok 2018 
4. Dotační tituly, návrh rozpočtu a finanční plán na rok 2019 
5. Různé 
6. Zpráva mandátové komise 
7. Návrh na usnesení 
8. Závěr 
 
Hlasování o programu valné hromady: 
Pro:   7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 
2. Výroční zpráva za rok 2018 
 
Zprávu přednesl předseda spolku Mgr.Zdeněk Klimpl. 
 
Činnost TJ v roce 2018 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. 
 
Výroční zpráva má 5 obsahových článků: 
 
1. Obecné informace o organizaci 
2. Hlavní a vedlejší činnost organizace 
3. Struktura organizace 
4. Členská základna 
5. Hospodaření organizace. 
 
 
 
Diskuse: 
Bez připomínek 
 
 
Hlasování (schválení výroční zprávy): 
Pro:7 
Proti:0 
Zdržel se: 0 
 
3. Zpráva revizní komise 
 
Zprávu přednesl pan Švajcr, člen revizní komise.  Zpráva revizní komise je nedílnou součástí zápisu z valné 
hromady. 
  
Diskuse: Bez připomínek 
  
 
Hlasování (schválení zprávy revizní komise): 
Pro:7 
Proti:0 



Zdržel se:0 
 
 
4. Dotační tituly, návrh rozpočtu a finanční plán na rok 2019 
 
Zprávu přednesl předseda spolku Mgr.Zdeněk Klimpl. 
 
Na rok 2019 byly podány tyto žádosti o dotaci: 
 
1. Magistrát Města Pardubic: 
 
Bylo požádáno o dotaci na činnost mládeže a provoz sportovišť. 
 
– Kč 150.000,00 na činnost mládeže 
– Kč 150.000,00 na provoz zařízení. 
 
Předpokladem je, že částku na činnost mládeže obdrží oddíl kopané, částku na provoz zařízení pak TJ na úhradu 
provozních nákladů tělocvičny. 
O přidělení dotačních titulů nebylo dosud rozhodnuto. 
 
2.  MŠMT: 
 
Bylo požádáno o dotaci ve výši 350.000,00 Kč v rozpočtové struktuře celkových nákladů ve výši 410.000,00 Kč: 
 
- odměny z dohod                                100.000,00 Kč (10 trenérů á 10.000,00 Kč 
                                                               20.000,00 Kč (2 pracovníci – údržba hřiště) 
- služby                                                190.000,00 Kč – nájmy 60.000,00 Kč 
                                                                                      - energie  5.000,00 Kč (hřiště) 
                                                                                      - ubytování 60.000,00 Kč 
                                                                                      - startovné 15.000,00 Kč         
                                                                                      - cestovné  50.000,00 Kč 
- materiál                                             100.000,00 Kč  - provoz sekačky 20.000,00 Kč 
                                                                                      - údržba hřiště     10.000,00 Kč 
                                                                                      - sportovní vybavení 48.000,00 Kč 
                                                                                      - vybavení tělocvičny 22.000,00 Kč. 
    

Dotace byla schválena v plné výši. 
3. Úřad městské části Pardubice 6: 
V souvislosti s plánovanou hromadnou akcí kopané pro veřejnost v červnu t.r. bylo požádáno o dotaci 
ve výši 10.000,00 Kč při plánovaných nákladech 20.000,00 Kč. Příspěvek byl schválen.                                                                                                     
 

V současné době vychází rozpočet pro TJ a oddíly z reálných příjmů (TJ především z nájmů v 
tělocvičně, oddíl kopané pak ze sponzorských smluv, pronájmů hřiště, parkoviště a členských 
příspěvků). 

Po podpisu smluvních dokumentů pak je nutné zpracovat finanční plán – rozpočet -  pro hospodaření TJ  a 
oddílů – valná hromada navrhuje řešit tento problém na příštím výkonném výboru, kdy již bude známo i 
stanovisko Magistrátu Města Pardubic. 
 
Diskuse: bez diskuse 
 
Hlasování (jednorázové převedení kompetencí ke schválení finančních plánů  r.2019 na výkonný výbor):            
 
Pro:7 
Proti:0 
Zdržel se:0 



 
 
5. Různé 
 
               - hřiště – pan Benda informoval o posledním kontaktu s p.Čáněm – vyhotovena projektová 
dokumentace na doplnění šaten a závlahový systém. Nyní bude řešen schvalovací režim a finanční zajištění akce. 
 
              - parkoviště – p.Benda - podána informace o spolupráci ve věci parkování při Aviatické pouti. 
 
             - hřiště kopané Popkovice – p.Hromádko – obecná informace o dalším využití prostoru v Popkovicích. 
 
 
Diskuse: konkrétní připomínky a doplňující informace ve věci. 
 
 
 
6.  Zpráva mandátové komise 
 
Viz bod 1/ zápisu. 
 
 
Usnesení z valné hromady: 
 
Valná hromada schvaluje: 
 
- výroční zprávu TJ za rok 2018 
- zprávu revizní komise za rok 2018 
 
 
Valná hromada ukládá: 
 
- Výkonnému výboru zpracování rozpočtového a finančního plánu na rok 2019 za TJ a oddíly. 
Termín schůzky výkonného výboru je 24.červen 2019. 
- Výkonnému výboru a předsedovi spolku společně s účetní TJ a revizní komisí kontrolu dodržování zásad 
účetnictví TJ a plnění rozpočtového a finančního plánu TJ v průběhu běžného roku 
- oddílům TJ a střediskům TJ dodržování zásad účetnictví, zejména průběžné účtování nákladových a 
výnosových položek ve spolupráci s účetní TJ 
- oddílům TJ zajištění inkasa členských příspěvků v souladu s členskou základnou. 
 
 
Valná hromada doporučuje: 
 
- Zvýšení publicity o činnosti našeho spolku na všech úrovních (internetové stránky, náborové akce, 
publicita v rámci obvodu apod.). Odpovědnost  mají podle stanov všichni členové spolku. 
- Výkonnému výboru pokračovat v intenzivních jednáních ohledně stadionu tak, aby bylo dosaženo co 
nejefektivnějšího výsledku pro činnost oddílu kopané. 
 
         
Hlasování o usneseni: 
Pro:7 
Proti:0 
Zdržel se:0 
 
Valná hromada byla ukončena v 19,15 hodin. 
 
Přílohy: 
Výroční zpráva za rok 2018 
Zpráva revizní komise za rok 2018 
 
Zpracoval: 



 Mgr.Klimpl Zdeněk,předseda spolku 23.05.2019 
Ověření zápisu:  Jana Černá 24.05.2019 
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