
Valná hromada 29.1.2016  

Valná hromada TJ PARAMO Pardubice z.s.dne 29.ledna 2016 

Přítomnost plánovaná: 

Orgány TJ – výkonný výbor (Hromádko,Brambůrek,Černá). Člen VV pan Petr Černý v 
závěru roku zemřel, pan Robert Novotný se vzdal všech pozic v rámci TJ. 
                  - revizní komise (Vonšovská Hana, Vonšovský Jakub) 
Oddíly TJ 
Podle evidence ČUS má TJ PARAMO Pardubice z.s.k 20.01.2016 580 členů. 
Kopaná + malá kopaná: 150 členů, 122 starších 18 let 
Hokejbal: 418 členů, 314 starších 18 let 
Volejbal: 12 členů, 12 starších 18 let 
Sportovní kulečník. 12 členů, 12 starších 18 let (klub je stále veden pod hlavičkou TJ 
Lokomotiva Pardubice, ale na minulé valné hromadě byl schválen do TJ PARAMO. 
Administrativně bude zajištěno po skončení soutěže v průběhu roku 2016. 
               
              Pro valnou hromadu je určen počet zástupců všech oddílů starších 18 let s hlasem 
              rozhodujícím: 
Kopaná:     21 
Hokejbal:   52 
Volejbal:      2 
Kulečník:     2 
TJ:               6 
Celkem 83 členů s hlasem rozhodujícím. 

Odst.1: Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je zde nadpoloviční většina účastníků s 
hlasem rozhodujícím. 
Odst.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. 
Odst.3: Usnesení je platné při schválení nadpoloviční většinou účastníků. 
Odst.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: 
    
Kopaná: 12 (z toho p.Brambůrek za orgány TJ) 
Hokejbal: 52 
Volejbal: 2   (z toho p.Hromádko za orgány TJ) 
Kulečník: 1 
Orgány TJ: 1 
                         
           Valná hromada byla usnášeníschopná podle odst.1 bodu 1 pro první bod programu VH. 
           Valná hromada byla usnášeníschopná podle odst. 2 bodu 1 pro ostatní body programu 
VH. 

 



 
Orgány valné hromady: 
- předsednictvo valné hromady: Hromádko Milan,Brambůrek Zdeněk, Černá Jana 
- návrhová komise: Bydžovský Karel, Vacek David 
- volební komise: Brambůrek Zdeněk, Křivka Oldřich 
- ověřovatel zápisu: Michal Jan, Černá Jana, Klimpl Zdeněk 
Pro: 68 
Proti:0 
Zdržel se:0 

Program valné hromady. 
   
Předseda TJ pan Milan Hromádko po přivítání účastníků valné hromady a ustanovení orgánů 
valné hromady seznámil přítomné s programem valné hromady: 
- vystoupení oddílu hokejbalu z TJ PARAMO Pardubice z.s. 
- organizační záležitosti, plnění usnesení valné hromady 
- informace o činnosti výkonného výboru od poslední valné hromady 
- zpráva o hospodaření v roce 2015, rozpočet na rok 2016 
- zpráva revizní komise 
- investiční činnost, opravy a rekonstrukce 
- volba výkonného výboru, revizní komise a předsedy TJ 
- různé. 

 Předseda TJ vyzval přítomné k diskusi k tomuto bodu programu. Program valné 
hromady  byl schválen v nezměněné podobě. 
Pro:68 
Proti:0 
Zdržel se:0 

Vystoupení oddílu hokejbalu z TJ PARAMO Pardubice z.s. 

 Předseda TJ přednesl stanovisko TJ  PARAMO k tomuto bodu programu: 

 Tento bod  byl zařazen na program valné hromady na základě žádosti předsedy oddílu 
  hokejbalu pana Kopečného přednesené na valné hromadě dne 02.10.2015. 

 
Stanovisko TJ: 

Z hlediska TJ PARAMO Pardubice z.s.jako celku se sice jedná o velmi výrazný zásah do 
oddílu zejména z hlediska velikosti členské základny, ale na druhé straně jsou zde faktory, 
které hovoří pro odchod oddílu hokejbalu z TJ PARAMO Pardubice z.s. 
- oddíl hokejbalu prakticky od svého založení neměl zájem o práci v celé tělovýchovné 
jednotě; 
- oddíl hokejbalu navenek nijak nepropaguje jméno tělovýchovné jednoty, a to zejména u 
oddílu dospělých (navenek se objevuje pouze TJ PARAMO Svítkov Star u mládežnických 
kategorií) 
- od poslední valné hromady se nic nezměnilo ve vztahu k celé tělovýchovné jednotě – 
členská základna podle ČUS zůstala nezměněna, účetnictví oddílu není v souladu se zásadami 
účetnictví. Na základě výzvy k panu Kopečnému nedošlo k úhradě nájmů za tělocvičnu. Pan 



předseda i nadále jedná neoprávněně za TJ tak, jak již bylo konstatováno na minulé valné 
hromadě (oprávnění k samostatnému jednání z listopadu 2013 se týkalo pouze jednání o 
dotacích s útvary samosprávy). 

Na druhou stranu TJ PARAMO nijak nezpochybňuje sportovní úspěchy oddílu hokejbalu, což 
se nyní ukázalo i při vyhlašování sportovců  Pardubického regionu. 

Stanovisko oddílu hokejbalu: 

Stanovisko přednesl předseda oddílu hokejbalu pan Petr Kopečný (doslovný přepis). 

Vážení členové Tělovýchovné jednoty PARAMO Pardubice z.s., 
 My, oddíl hokejbalu této Tělovýchovné jednoty, se už delší dobu marně snažíme najít 
společnou řeč a cestu v rámci ubírání se TJ PARAMO jako celku, včetně dlouhodobých cílů, 
sportovních aktivit a vzájemné spolupráce. 
Vzhledem k tomu, že nespokojenost je dle našeho názoru oboustranná, neděláme si iluze, že 
vedení TJ PARAMO je nadšené z aktivit hokejbalistů a věříme, že náš krok bude vítaným a 
schváleným bez námitek. Dáváme tedy valné hromadě návrh na vystoupení našeho oddílu z 
Tělovýchovné jednoty PARAMO v tomto rozsahu a znění: 
Vzhledem k registraci oddílu v Českomoravském svazu hokejbalu navrhujeme účinnost 
vystoupení k datu 30.06.2016. 
Dále navrhujeme, aby do této doby (30.06.2016) oddíl hokejbalu TJ PARAMO založil nový 
samostatný spolek, který bude fungovat na vlastní IČO, s vlastním vedením spolku a 
samostatným bankovním účtem. 
Oddíl hokejbalu na své náklady financuje provoz hokejbalového areálu tzv.“U Myší díry“ na 
adrese Přerovská 1130, realizuje opravy, investice a rozvoj areálu, který slouží výhradně k 
účelům hokejbalistů, zejména mládeže. Na začátku roku se svítkovský hokejbal stal jedním z 
Hokejbalových center mládeže, což je prestižní statut udělovaný Českomoravským svazem 
hokejbalu, o který se zasloužili především trenéři klubu. Je více než nutné spravovat a rozvíjet 
tento areál, proto dále valné hromadě navrhujeme, aby došlo zároveň k majetkovému 
vypořádání s TJ PARAMO, konkrétně, aby s účinností k 30.06.2016 bylo převedeno zázemí 
na hokejbalovém stadionu (konkrétně 2 budovy na katastrálním území Svítkov, číslo 
LV11660 stojící na pozemku parcelního čísla st.1744 a číslo LV11660 stojící na pozemcích 
parcelních čísel st.1745, st.1756) kompletně pod správu nového spolku. Nebude-li možné z 
jakýchkoliv právních důvodů realizovat převod, navrhujeme valné hromadě schválení odkupu 
ve prospěch nového spolku za sumu 10.000,00 Kč. Převod, případně prodej, navrhujeme za 
statutu kvó, čili není přípustné tyto nemovitosti nově dávat do zástavy, případně jiných 
břemen. 
Dále valné hromadě navrhujeme, aby vedení oddílu hokejbalu zaslalo vedení TJ PARAMO 
informaci o zřízení nového spolku neprodleně po jeho schválení MŠMT (elektronickou 
poštou na tj.paramo@seznam.cz), dále korespondenční cestou na sídlo TJ PARAMO a 
předsedovi spolku TJ PARAMO. Taktéž navrhujeme aby vedení TJ PARAMO neodkladně 
započalo kroky k úspěšné realizaci všech výše uvedených bodů a to tak, aby nejdéle s 
účinností k 30.06.2016 byly všechny právní záležitosti dořešeny. 
V případě schválení výše uvedených bodů valnou hromadou navrhujeme, aby si vedení TJ 
PARAMO, po úspěšné realizaci, vyfakturovalo částku 10.000,00 Kč novému spolku jako 
kompenzaci za časové a materiální výdaje. 
Závěrem navrhujeme valné hromadě, aby o výše uvedených návrzích bylo hlasováno v 
tzv.jednom balíčku, čili najednou o všech zmíněných bodech. 



Po přečtení obou stanovisek proběhla věcná diskuse týkající se zejména realizace navržených 
opatření ze strany hokejbalového oddílu v návaznosti na ekonomickou a právní problematiku 
celé záležitosti. Po diskusi byl návrh oddílu hokejbalu na vystoupení z TJ PARAMO 
Pardubice z.s.schválen. 
Pro:68 
Proti:0 
Zdržel se:0 

Valná hromada dále pokračovala bez účasti členů hokejbalového oddílu. 

 
Organizační záležitosti, plnění usnesení z valné hromady dne 02.10.2015. 

Informaci k tomuto bodu podal předseda oddílu pan Milan Hromádko. 

plnění usnesení z valné hromady: 

1.  Aktualizace členské základny: 
 - za oddíl kopané bylo konstatováno, že se na aktualizaci a srovnání členské základny mezi 
ČUS a FAČR intenzivně pracuje. Problémem je pracnost s ohledem na to, že v evidenci 
FAČR jsou členové registrováni podle ID čísel, zatímco v ČUS podle rodných čísel. Na 
aktualizaci průběžně pracují  v rámci FAČR pan Puhlovský, Švajcr a Křepelka, v rámci ČUS 
pak řeší členskou základnu pan Klimpl. 
- oddíl volejbalu má členskou základnu shodnou se stavem před valnou hromadou. 
- členská základna hokejbalu se od valné hromady nezměnila. Panu Kopečnému byl zaslán 
dopis ve věci. 
- oddíl sportovního kulečníku bude řešit zápis do oddílu v rámci ČUS v roce 2016. 

2.Nájemné v budově sokolovny: 
platby nájmů jsou průběžně hrazeny (podrobná informace p.Černá a p.Vonšovská) 
byly zpracovány nové nájemní smlouvy a předány v závěru roku nájemcům 
bylo zajištěno srovnání nájmů mezi sokolovnou a tělocvičnou ZŠ. 
Tento bod programu byl schválen bez diskuse. 
Pro: 16 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
Informace o činnosti výkonného výboru od poslední valné hromady 

 
            Zprávu přednesl předseda TJ pan Milan Hromádko. 

           Výkonný výbor zasedal od valné hromady jednou, a to 16.12.2015. Přítomni byli 
členové VV pan Hromádko, pan Brambůrek a paní Černá. Pan Petr Černý bohužel krátce 
předtím zemřel a pan Robert Novotný se vzdal všech pozic jak ve výboru TJ, tak i v oddílu 
kopané. 
Prvním bodem programu byla valná hromada v říjnu 2015. Členové vzali na vědomí zápis z 
valné hromady. K usnesením valné hromady byly podány informace o plnění (viz předchozí 
bod valné hromady). 



Dále výkonný výbor rozhodl o konání valné hromady v termínu 29.01.2016 a určil program 
valné hromady. 
V bodě různé byly podány informace o stavu pozemků na hřišti a o stavu oprav v sokolovně. 
Po diskusi byl tento bod programu schválen. 
Pro: 16 
Proti 0 
Zdržel se: 0 

Zpráva o hospodaření v roce 2015, rozpočet na rok 2016. 

            Paní Černá uvedla k hospodaření TJ PARAMO Pardubice z.s.: 

Hospodaření za rok 2015 bude uzavřeno k 31.03.2016. V současné době byly uhrazeny nájmy 
za užívání prostor v tělocvičně ve výši Kč 175.400,00. Náklady spojené s provozem ještě 
nejsou uzavřeny – dosud nejsou k dispozici sběrné faktury za spotřeby energií. Nejsou rovněž 
uzavřeny hospodářské výsledky jednotlivých oddílů. Podklady jsou dodávány teprve nyní. 
Zpráva o hospodaření za rok 2015 bude předána výkonnému výboru do 30.04.2016. 

            Pan Klimpl podal informaci ohledně rozpočtu na rok 2016: 

K plánovanému rozpočtu celé TJ není v současné době možné zajistit jeho odpovědné 
zpracování. V současné době můžeme mít pouze rámcový rozpočet ohledně tělocvičny, kde 
předpokládáme při nákladech ve výši 220.000,00 Kč stejné příjmy z pronájmu (172.000,00 
Kč z uzavřených nájemních smluv a 48.000,00 Kč z pronájmu sálu. U tohoto rozpočtu 
vycházíme z čísel roku 2014, kdy činily náklady na energie Kč 211.163,00  Kč, výnosy z 
pronájmů byly ve výši 175.630,00 Kč. Provoz byl ztrátový, a to ve výši Kč 35.533,00. K 
červeným číslům však vedly některé faktory, které by měly být eliminovány (špatná splátková 
morálka, absence měřících zařízení). Z tohoto důvodu počítáme letos s vyrovnaným 
rozpočtem.  

Jednotlivé oddíly by pak měly mít rámcové rozpočty postavené na základě plánovaných 
přijatých členských příspěvků v mnimální výši stanovené ČUS ve vztahu k členské základně a 
na straně výdajové pak na základě uvažovaných provozních nákladů.Do rozpočtu ovšem 
nemůžeme zahrnout jakýkoliv dotační titul, i když je o ně průběžně žádáno. 

Po diskusi byl tento bod programu schválen. 
Pro: 16 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
Zpráva revizní komise za rok 2015 – TJ PARAMO Pardubice z.s. 

Za nemocnou zpracovatelku zprávy paní Hanu Vonšovskou přednesl zprávu pan Klimpl. 

Revizní zpráva se týká především hospodaření v sokolovně.  Do 20.01.2016 byly zúčtovány 
nájmy za pronajaté místnosti ve výši 138.800,00, za pronájem tělocvičny 36.600,00 Kč. 
Nezúčtovány jsou dosud ještě položky některých uživatelů sálu, ale všichni byli již 
upozorněni na zaplacení. Prozatím zúčtovaná částka za nájmy ve výši 175.400,00 Kč je již 
nyní vyšší než v loňském roce. Prozatím se nepodařilo  vymoci pohledávku od pana 



Voženílka, žádnou úhradu jsme neobdrželi od oddílu hokejbalu, přestože se v roce 2015 zde 
konaly minimálně celodenní brankářská soustředění. 
Revizní komise konstatuje, že na základě usnesení z minulé valné hromady byly vyhotoveny 
nové nájemní smlouvy pro prostory mimo hlavní sál 
(Vonšovská,Vonšovský,kulečník,Jiroutek,hokejbal). V případě nájemní smlouvy paní 
Hájkové dojde  k úpravě platby za energie na základě skutečně vynaložených nákladů (pro 
topení v objektu malého sálu byl namontován měřící ventil). 
Přestože byla zavedena evidence docházky do velkého sálu, její vyplňování neodpovídá 
skutečnosti.Revizní komise doporučuje v případě nevyplnění docházky postupovat při 
fakturaci nájemného podle řádně předem dohodnutých tělocvičných hodin. Pro využití 
hlavního sálu je rovněž zpracována nová nájemní smlouva nahrazující fakturaci. 
Revizní komise dále doporučuje s ohledem na nepřehlednost a nedostatečnou evidenci klíčů 
výměnu zámku do vchodu sokolovny a přidělení klíčů na základě klíčového režimu 
jednotlivým nájemcům.  
Po diskusi byl tento bod schválen. 
Pro: 16 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
Investiční činnost, opravy a rekonstrukce od minulé valné hromady 

Zprávu přednesl pan Hromádko. 

Rekonstrukce sociálního zázemí: 

Dotace: 28.000,00 Kč 
Vlastní náklady: 28.000,00 Kč 
Celkové náklady: 56.000,00 Kč 

V rámci těchto nákladů byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení – nové napojení 
odpadů, změna dispozice sociálního zařízení, instalace sanity, oprava podlahy, nové 
kachličky,  zárubně, dveře, drobné sanitárlní vybavení,výmalba sociálky a oprava a částečná 
výmalba malého sálu. 

 
Rekonstrukce střechy a pláště budovy: 

Dotace: 368.000,00 Kč 
Vlastní náklady: 150.000,00 Kč 
Celkové náklady: 518.000,00 Kč 

V rámci této rekonstrukce došlo k sejmutí střešní krytiny hlavního sálu, instalace nové 
krytiny, opravě krytiny malého sálu a svodů, oprava pláště a krytiny „hasičárny“, likvidaci 
původního podhledu hlavního sálu, rekonstrukci svítidel, pochůzní lávky, zakrytování 
pochůzní lávky, likvidace původního materiálu včetně nebezpečných odpadů. 

 

 



Rekonstrukce topení: 

Byla provedena výměna topných těles v malém sálu a instalace měřícího zařízení. Náklady na 
tuto akci činily 49.000,00 Kč. 

Po několika dotazech týkajících se dalších prací v tělocvičně byla zpráva schválena. 

Pro: 15 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 

Volba výkonného výboru a předsedy TJ 

Valná hromada se uskutečňuje po uplynutí volebního období. Na poslední valné hromadě 
oznámil předseda TJ pan Hromádko úmysl odstoupit z funkce předsedy. V závěru roku pak 
rezignoval z důvodu pracovního zaneprázdnění na pozice ve výkonném výboru TJ a ve 
fotbalovém oddílu pan Robert Novotný. Bohužel, na konci roku zemřel další člen výkonného 
výboru pan Petr Černý. 

Volební komise podává návrh na pětičlenný výkonný výbor složený ze zástupců oddílu 
kopané (2), oddílu volejbalu (1), oddílu kulečníku (1) a výboru TJ (1). 
Byli navrženi a schváleni tito členové TJ: 
Klimpl Zdeněk , zdenek.klimpl@seznam.cz 
 Bydžovský Karel, karb72@gmail.com 
 Sehnoutek Jiří, sehnoutekjiri@seznam.cz  
Theer Martin, martin.theer@centrum.cz 
 Hromádko Milan, hromadkomilan@centrum.cz 
Pro: 16 
Proti:0 
Zdržel se: 0 

Volební komise podává návrh na předsedu TJ. 
Byl navržen a schválen Mgr.Zdeněk Klimpl 
Pro: 16 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

Volební komise podává návrh na složení revizní komise: 
Švajcr Martin, Vacek David, Puhlovský Marek 
Pro: 16 
Proti:0 
Zdržel se: 0 

Hospodářkou TJ byla ustanovena paní Jana Černá. 
Pro: 16 
Proti:0 
Zdržel se: 0 

 



Různé: 

Informace ohledně jednání o pozemcích fotbalového hřiště 
Diskuze ohledně vybavení tělocvičny (basketbalové koše, nářadí, úprava podlahy aj.) 
Internetové stránky TJ 
Možnosti rekonstrukčních prací v areálu tělocvičny. 

  

  

Usnesení z valné hromady. 

Návrhová komise sdělila, že dnešní valná hromada je usnášeníschopná. 

Valná hromada bere na vědomí a schvaluje: 

Informaci o činnosti výkonného výboru a zprávu o investiční činnosti od poslední valné 
hromady a plnění usnesení z uplynulé valné hromady přednesené předsedou TJ. 

Valná hromada schvaluje: 

Vystoupení oddílu hokejbalu z členské základny TJ PARAMO Pardubice z.s. s účinností k 
30.06.2016. 
Zprávu o hospodaření v roce 2015 v rámci tělocvičny TJ 
Zprávu revizní komise za rok 2015 – hospodaření TJ v rámci tělocvičny 
Minimální členské příspěvky v TJ PARAMO Pardubice z.s. ve výši 100,00 Kč mládež do 15 
let, 500,00 Kč dospělí. Stanovení výše příspěvků je v pravomoci oddílů a odvedené příspěvky 
v účetnictví musí korespondovat s počtem registrovaných členů v ČUS. Příspěvky členů pro 
rok 2016 budou zúčtovány do 30.06.2016 pro členskou základnu platnou k 31.03.2016. Pro 
úhradu příspěvků za nové členy v roce 2016 je stanoven termín 30.11.2016. 
Volbu nového výkonného výboru TJ PARAMO Pardubice z.s. ve složení:  
Mgr.Zdeněk Klimpl, předseda 
Milan Hromádko, místopředseda 
Bydžovský Karel, Sehnoutek Jiří, Theer Martin – členové. 
Volbu revizní komise TJ PARAMO Pardubice z.s. ve složení: 
Švajcr Martin, Vacek David, Puhlovský Marek 
Ustanovení hospodáře TJ PARAMO Pardubice z.s. – paní Jana Černá 

Valná hromada ukládá: 

Výkonnému výboru TJ a předsedovi TJ zajištění úpravy v obchodním rejstříku, bankovních 
účtech a informaci nadřízeným orgánům a orgánům samosprávy – informace o nových 
orgánech spolku. 
Výkonnému výboru TJ a předsedovi TJ zajištění všech legislativních, právních a 
ekonomických  vazeb spojených s otázkou vystoupení oddílu hokejbalu z TJ. 
Předsedům všech oddílů zajistit aktualizaci členské základny v ČUS do 31.03.2016. 
Předsedovi TJ zajistit veškerými prostředky návratnost dlužného nájemného od všech 
subjektů užívajících v roce 2015 budovu sokolovny  a o jednání informovat  výkonný výbor v 
termínu do 31.03.2016. 



Valná hromada doporučuje: 

Výměnů klíčů hlavního vchodu do tělocvičny a zavedení klíčového režimu v budově 
Návštěvu PARAMO Pardubice – možnost sponzorství 
Shrnutí všech požadavků na modernizaci tělocvičny a dovybavení hlavního sálu, včetně 
možného rozšíření areálu 
Zavedení internetových stránek TJ PARAMO Pardubice z.s. 
Pokračovat v jednáních ohledně stadionu a tělocvičny s orgány samosprávy. 
  

Pardubice – Svítkov 02.02.2016 
Zapsal: Milan Hromádko 
Ověřovatel zápisu: Jana Černá, Zdeněk Klimpl, Jan Michal 

 


