Valná hromada TJ PARAMO Pardubice z.s. ze dne 22.června 2020
Valná hromada byla svolána na základě jednání výkonného výboru TJ PARAMO Pardubice z.s. ze dne 1.června
2020. Důvodem svolání řádné valné hromady je soulad se stanovami, které ukládají svolání řádné valné
hromady 1x ročně. Termín valné hromady byl oznámen na pozvánce vyvěšené 2.června 2020 v sídle TJ,ve
vývěsní skříňce TJ a na stadionu ZP a zároveň odeslané všem členům VV, RK a hospodářce TJ.
Valná hromada byla zahájena v 17,30 hodin. Podle stanov byl poté vlastní začátek valné hromady posunut na
18,00 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
Z orgánů TJ není možná účast pana Bydžovského a Švajcra (rezignace) a pana Křepelky (úmrtí).
kopaná - 116 členů starších 18 let (mimo p.Klimpla, Bydžovského, Bendy, Votavy, Puhlovského,
Švajcra, Křepelky)
volejbal – 9 členů starších 18 let (mimo p.Hromádky a Sehnoutka).
Údaje oddílů výchází z členské základny uvedené v ČUS ke dni konání valné hromady.

•
•

Usnášeníschopnost:
1.
2.
3.
4.

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 – Klimpl, Benda, Votava, Sehnoutek, Hromádko (18,15), Puhlovský, 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, Votava, Sehnoutek
– návrhová komise: ve shodě s předsednictvem
– mandátová komise: ve shodě s předsednictvem
– volební komise: ve shodě s předsednictvem

–

ověřovatel zápisu: Černá Jana

Hlasování:
Pro: 6
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 a volební komise
- volba návrhové komise

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Výroční zpráva za rok 2019
Zpráva revizní komise za rok 2019
Dotační tituly, návrh rozpočtu a finanční plán na rok 2020
Různé
Zpráva mandátové a volební komise
Volba výkonného výboru, revizní komise a předsedy spolku
Návrh na usnesení
Závěr

Hlasování o programu valné hromady:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
2. Výroční zpráva za rok 2019
Zprávu přednesl předseda spolku Mgr.Zdeněk Klimpl.
Činnost TJ v roce 2019 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. Součástí zprávy jsou účetní výkazy – rozvaha a výsledovka,
výsledovka po oddílech.
Výroční zpráva má 5 obsahových článků:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Diskuse: bez připomínek
Hlasování (schválení výroční zprávy):
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
3.

Zpráva revizní komise

Zprávu přednesl pan Marek Puhlovský, člen revizní komise. Zpráva revizní komise je nedílnou součástí zápisu z
valné hromady. Vyhotovení zprávy se nezúčastnili dva členové revizní komise (Švajcr – rezignace, Křepelka –
úmrtí).
Diskuse: bez připomínek
Hlasování (schválení zprávy revizní komise):
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

4.

Dotační tituly, návrh rozpočtu a finanční plán na rok 2020

Zprávu přednesl předseda spolku Mgr.Zdeněk Klimpl.
Na rok 2020 byly podány tyto žádosti o dotaci:
1.

Magistrát Města Pardubic:

Bylo požádáno o dotaci na činnost mládeže a provoz sportovišť.
–
–
–
–

Kč 150.000,00 a činnost mládeže
Kč 150.000,00 na provoz zařízení
Kč 150.000.00 energie a nájmy
Kč 170.000,00 projektová dokumentace

Předpokladem je, že částku na činnost mládeže obdrží oddíl kopané, podílově budou rozděleny dotace na
provoz zařízení, na energie a nájem, projektová dokumentace se týká rekonstrukce objektu tělocvičny.
O přidělení dotačních titulů nebylo dosud rozhodnuto.
2. MŠMT:
Bylo požádáno o dotaci ve výši 370.000,00 Kč v rozpočtové struktuře celkových nákladů ve výši 420.000,00 Kč:
Dotaci naše organizace obdržela v požadované výši. 150.000,00 Kč bylo okamžitě převedeno na účet oddílu
kopané. V případě získání dalších finančních prostředků bude zbývající část využita pro rekonstrukci povrchu v
tělocvičně.
3. NSA – dopady na činnost – COVID 19
Dotační titul byl vyhlášen 15.června 2020, v současné době je žádost rozpracována.
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) a schválených dotací.
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: diskutováno o podílech dotací v činnosti organizace, o případné ceně nového povrchu v tělocvičně.
Hlasování (jednorázové převedení kompetencí ke schválení finančních plánů r.2020 na výkonný výbor):
Pro: 7
Proti:0
Zdržel se: 0
5.

Různé

- hřiště – výstavba závlahového systému – závlahový systém by měl být realizován, zprovoznění až po úplném
dokončení, proškolení personálu a předání dokumentace. TJ by měla městu uhradit část prostředků na realizaci
(50.000,00 Kč), zařízení potom spravovat.
- možnosti terénních úprav a oplocení areálu venkovního hřiště – předběžné projednání s pronajimateli ,
realizace po získání finančních prostředků
- tělocvična – problémy střecha malý sál, zatékání i do dalších míst – prohlídku střechy zajistil p.Hromádko,
nutnost vytmelení spojů, odvětrání a vysušení stropní izolace. Nad prostorem garáže zajistit odvod vody ze
zásobníku užitkové vody do terénu.
- diskuse ohledně případného budování kontejnerového stání na místě před tělocvičnou – tzv.náměstíčko u
kostela – členové valné hromady nepovažují tuto alternativu za vhodnou a doporučují přezkum tohoto

rozhodnutí, i když zatím nebyla TJ účastníkem řízení. Pan Hromádko uvedl, že bude další vývoj ve věci
sledovat.
- Klub Bylanka – pan Hromádko vznesl dotaz ohledně vedení klubu – klub je v účetnictví veden samostatně
stejně jako jednotlivé oddíly, má transparentně svou vlastní příjmovou a výdajovou stránku. (p.Černá).
Ostatní:
- p.Hromádko – dotaz na vyrovnání s oddílem hokejbalu ohledně převodu nemovitostí: pan Klimpl citoval
rozhodnutí z valné hromady roku 2016, kde bylo příslušné vyrovnání uvedeno. V současné době se nám již
podařilo získat dokumenty z bývalého ČSTV ohledně výmazu zástavního práva, na programu je schůzka s
novým předsedou klubu hokejbalu. Pan Hromádko uvedl, že klub před výstavbou vložil nemalé prostředky do
zajištění projektové dokumentace a požádal, zda by nebylo možné nějaké finance v rámci převodu získat.
- p.Hromádko – zvážení možnosti poslat pozvánky na valnou hromadu i velkým nájemcům tělocvičny. P.Klimpl
uvedl, že to víceméně problém není, ale že v každém případě pozvánka je vždy vyvěšena v sídle firmy a je
dostupná i všem zájemcům o účast.
-členské příspěvky – dopad na výši – Covid – p.Benda uvedl, že příspěvky byly většinou vybrány již před
začátkem pandemie a není zatím důvod ke změně.
- členská základna – možnost navýšení členské základny na základě rušení některých oddílů kopané (p.Benda),
možnost přechodu p.Hájkové pod TJ (p.Hromádko,p.Sehnoutek)
6. Zpráva mandátové komise
Viz bod 1/ zápisu.
Zpráva volební komise
Volební komise potvrzuje usnášeníschopnost valné hromady k provedení voleb orgánů TJ.
7. Volba výkonného výboru, revizní komise a předsedy spolku.
Valná hromada se uskutečňuje po uplynutí čtyřletého volebního období pro všechny orgány spolku.
Volební komise navrhuje v souladu se stanovami Výkonný výbor TJ ve složení:
Mgr.Klimpl Zdeněk, Hromádko Milan, Benda Luboš, Votava Milan, Sehnoutek Jiří
Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
Volební komise podává návrh na předsedu spolku: Mgr.Klimpl Zdeněk (dále zůstává v pozici)
Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
Volební komise navrhuje revizní komisi ve složení:
Marek Puhlovský, Ondřej Karvánek, Radim Topič
Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
Hospodářkou a účetní TJ zůstává paní Jana Černá.

8. Návrh na usnesení z valné hromady:

Návrhová komise předkládá tento návrh na usnesení z Valné hromady:
Valná hromada schvaluje:
–
–
–

-

výroční zprávu TJ za rok 2019
zprávu revizní komise za rok 2019
volbu Výkonného výboru TJ ve složení:
Předseda: Mgr.Zdeněk Klimpl
Místopředseda: Milan Hromádko
Členové: Luboš Benda, Milan Votava, Jiří Sehnoutek
volbu Revizní komise TJ ve složení: Marek Puhlovský, Ondřej Karvánek, Radim Topič
Hospodářku a účetní TJ: Jana Černá

Valná hromada ukládá:
– Výkonnému výboru zpracování rozpočtového a finančního plánu na rok 2020 za TJ a oddíly,
nejpozději po rozhodnutí o přidělení nebo zamítnutí výše uvedených dotací. Do té doby TJ hospodaří na
základě reálných příjmových a výdajových položek I.pololetí 2020.
– 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.
– Výkonnému výboru a předsedovi spolku zajištění publikace výročních a revizních zpráv, zápisů z
valné hromady a výkonných výborů a dalších podstatných dokumentů v rejstříku, ČUS, MŠMT a
NSA.
– Předsedovi a místopředsedovi projednání nesouhlasného stanoviska TJ ohledně umístění
kontejnerového stání v blízkosti sídla firmy s orgány státní správy.
– Předsedovi a místopředsedovi dořešení finančních a vlastnických vazeb mezi oddílem HBC
Svítkov a TJ PARAMO.
Valná hromada doporučuje:
–
–

Zvýšení publicity o činnosti našeho spolku na všech úrovních (internetové stránky, náborové akce,
publicita v rámci obvodu, zvýšení členské základny apod.). Odpovědnost mají podle stanov
všichni členové spolku.
Zahájení jednání s vlastníky pozemků ohledně navrhovaných úprav tréninkového hřiště.

Hlasování o usneseni:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Valná hromada byla ukončena v 19,20.
Přílohy:
Výroční zpráva za rok 2019
Zpráva revizní komise za rok 2019
Zpracoval:
Mgr.Klimpl Zdeněk,předseda spolku
Ověření zápisu: Jana Černá

