
 
Výkonný výbor TJ PARAMO Pardubice z.s. dne 01.06.2020 

 
Výkonný výbor  byl svolán  písemnou pozvánkou  z 20.května 2020 a v souladu se stanovami TJ. 
 
 Přítomni: Klimpl, Hromádko, Benda, Votava, Sehnoutek,Puhlovský, Černá, j.h.Radim Topič 
Omluveni: Bydžovský, Švajcr 
Nepřítomni: Theer 
 
Výkonný výbor byl zahájen v 18,00 hodin. Schůzku řídil Mgr.Klimpl. 
 
Body programu: 
 
1. Aktuální stav v TJ 
 
Po zákazu činnosti kvůli vyhlášenému nouzovému stavu, kdy byla kvůli pandémii  m.j.utlumena veškerá 
sportovní a společenská činnost a soutěže předčasně ukončeny, vrací se život do normálních kolejí.  V tělocvičně 
byly obnoveny tréninkové hodiny, tréninky se rozeběhly i na venkovních sportovištích. P.Benda informoval  o 
realizaci mládežnického soustředění v termínu 19.-21.06.2020. V průběhu nečinnosti samozřejmě probíhala 
úprava hřišť (válcování, osetí, postřiky a zakoupení nových střídaček). Menších úprav doznala i tělocvična 
(oprava stropní konstrukce na WC, zhotovení odpadu a dalších prací v prostorách III.N.P., sádrokartonové prvky 
v přízemí. Čerstvou informací pak je zpráva p.Bendy – ing.Čáň potvrdil realizaci závlah firmou Chlládek a 
Tintěra, zřejmě již v červnu! 
Od posledního VV pak došlo k rezignaci člena VV p.Bydžovského, člena RK p.Švajcra a bohužel i k úmrtí člena 
RK p.Křepelky. 
 
2.- 3. Výsledky hospodaření za rok 2019 a výročn zpráva za rok 2019í  
Současně s pozvánkou  obdrželi členové VV a RK výroční zprávu se všemi příslušnými dokumenty – výkaz 
zisků a ztrát, rozvaha a výsledovka po střediscích. V otevřené diskusi k tématu nebyly vzneseny žádné 
připomínky. Účetní paní Černá zkontrolovala faktickou stránku výroční zprávy. 
Všechny dokumenty + zpráva revizní komise budou předloženy ke schválení valné hromadě. 
 
4. Dotační tituly v roce 2020 
 
P.Klimpl informoval o současné situaci: 
 
a) dotace MŠMT byla schválena v plné výši (370.000,00 Kč) a dne 01.06.2020 připsána na účet. Byla podána 
informace o pravidlech čerpání. V případě, že budou k dispozici další finanční prostředky, použilo by se z této 
dotace 185.000,00 Kč na obnovu povrchu v tělocvičně (cenová nabídka na tuto akci stanovená firmou Calypso 
Group s.r.o.Pardubice je 252.000,00 Kč bez DPH a je platná do 31.12.2020). Částka 150.000,00 Kč bude ihned 
převedena účet oddílu kopané. 
 
b) dotace Magistrátu města Pardubic byly podány v tomto rozsahu: 
 
- Sportovní činnost dětí a mládeže:                    150.000,00 Kč 
- Provoz sportovišť:                                           150.000,00 Kč 
- Energie a nájmy:                                              150.000,00 Kč 
- Projektová dokumentace:                                 170.000,00 Kč, 
 
Podle zprávy z magistrátu byly tyto dotace pozastaveny a rozhodování o případném poskytnutí přesunuto na 
podzim po zjištění ekonomické situace města a dopadech pandémie na jeho provoz. 
 
c) možná pomoc  ze strany NSA kvůli dopadům koronaviru: 
 
Ze strany sportovní agentury byl vznesen dotaz na náklady, kterou s sebou přinesla tato situace. 
Hrubé náklady byly vyčísleny následovně:  
                                                                         - náklady hřiště:                80.000,00 Kč 
                                                                        - náklady tělocvična:        100.000,00 Kč 
                                                                        - akce                                 10.000,00 Kč 
                                                                        - ostatní náklady                50.000,00 Kč. 



Pokud by byla možnost využití dotace, odpověď byla kladná. 
 
Pan Klimpl připomněl nutnost zpracování finančního plánu pro TJ a pro oddíl kopané. Pro jeho sestavení je 
nutné vycházet z reality I.pololetí a ze schválených finančních prostředků. 
 
 
5. Valná hromada 
 
Termín valné hromady byl stanoven na pondělí 22.června od 17,30 v klubu Bylanka. Pozvánku a zveřejnění 
zajistí p.Klimpl. 
Valná hromada je volební, takže bude nutné navrhnout i nové členy. Dnešního jednání se zúčastnil možný člen 
revizní komise pan Radim Topič, dalším možným členem je pan Karvánek. V návrhu na složení VV jsou všichni 
dosavadní členové mimo pana Bydžovského a paní Černá. 
 
 
6. Různé 
 
- evidence organizace – ozvalo se samozřejmě více institucí: 
                       ČUS – Krejčí – doplnění veřejného rejstříku – realizace po valné hromadě 
                       NSA – dopis Hniličky – splněno 
                JUSTICE – doplnění podkladů – požádáno kvůli technickým důvodům o pomoc (datová schránka, 
                                    elektronický podpis) 
   Poděkování za pomoc p.Bendovi při evidenci členské základny.  
 
- článek do Šestky – příspěvek p. Klimpl, doplnění p.Benda. 
 
Výkonný výbor byl ukončen v 19,10. 
 
Zapsal: Mgr.Klimpl 
Pardubice – Svítkov  02.06.2020 
 
 
 
 


