Výkoný výbor 2.6.2016
Zpráva z jednání výkonného výboru TJ PARAMO Pardubice z.s.dne 2.června 2016
Jednání řídil předseda TJ pan Klimpl.
Přítomni: Zdeněk Klimpl, Milan Hromádko, Karel Bydžovský, Martin Theer, Jiří Sehnoutek,
Jana Černá

1. Výsledek hospodaření za rok 2015
Prezentace tohoto bodu jednání – Černá Jana
Hospodaření TJ PARAMO – hospodářský výsledek před zdaněním byl 1,359.921,44 Kč,
základ daně byl 782.000,00 Kč, uhražená daň ve výši 148.850,00 Kč. Daňové náklady byly ve
výši 377.142,14 Kč, nedaňové náklady ve výši 992.293,89 Kč. Na druhé straně pak daňové
výnosy 1,562.584,47 Kč (z toho prodej majetku ve výši 1,180.000,00 Kč), nedaňové výnosy
1,166.773,00 Kč (z toho příspěvky 459.135,00 Kč, provozní dotace 701.795,00 Kč). Celkový
výsledek hospodaření je samozřejmě ovlivněn prodejem nemovitosti.
Hospodaření jednotlivých oddílů:
- středisko 07 kopaná – zisk 7.187,18 Kč; příspěvky 4.800,00 Kč.
- středisko 08 kopaná junior – zisk 15.667,00 Kč, příspěvky 45.800,00 Kč.
- středisko 53 hokejbal – zisk 64.131,02 Kč, příspěvky 246.665,00 Kč.
- středisko 60 malá kopaná – hosp.výsledek 0, příspěvky 6.750,00 Kč.
Oddíl odbíjené nevykazoval žádné položky v účetnictví.
Z celkového hospodaření a účetních podkladů však vyzněla velmi znepokojující
informace ohledně hospodaření oddílu hokejbalu. Jednak bylo velmi složité získat podklady
pro závěrečné vyúčtování roku 2015, ale nejrizikovějším se jednoznačně jeví prakticky
neomezené čerpání z účtu spravovaném oddílem hokejbalu do pokladny oddílu, které
následně není vyúčtováno. Zůstatek pokladny k 31.12.2015 je 313.562,38 Kč!!!
VV ukládá předsedovi TJ PARAMO ve spolupráci s p.Černou zajistit kompletní vyúčtování
oddílu hokejbalu tak, aby bylo možné podepsat předávací protokol při oddělení oddílu
hokejbalu z TJ. Do doby, než bude kompletní vyúčtování zajištěno, nebude protokol
podepsán.
2. Nájemní smlouvy a vztahy
Prezentace tohoto bodu jednání – Klimpl Zdeněk
Nájemní smlouva pan Jakub Vonšovský
Pan Vonšovský uhradil nájemné za období 01.-04.2016 podle navrhované nájemní smlouvy, a
to ve výši 5.600,00 Kč měsíčně (22.400,00 Kč) a ukončil činnost v Klubu Bylanka. Na
začátku května byla předána provozovna, přepsána smlouva s Pivovarem Pardubice a
odstraněny závady na vedení provozního systému (pípa,hadice). Z majetku p.Vonšovského
byla ponechána v provozu Klubu Bylanka lednice, kompresor a kulečníkový stůl s

příslušenstvím. Z předchozích nájmů zůstal dluh na nájemném ve výši 17.000,00 Kč. Pan
Vonšovský navrhl započtení dluhu oproti ponechaným movitým věcem.
Výkonný výbor po vyhodnocení reálné hodnoty movitých věcí rozhodl o započtení 13.000,00
Kč a pověřil předsedu TJ dalším jednáním ve věci. Informace o výsledku jednání bude podána
na příštím VV.
Nájemní smlouva pan Adam Voženílek
Pan Voženílek obdržel doporučený dopis, odeslaný 29.března 2016, ve kterém byl vyzván k
úhradě dluhu v částce 55.333,00 Kč. Nabídnuta mu byla splátková dohoda s účinností od
dubna 2016, podle které by měl dluh uhradit měsíčními splátkami á 5.000,00 Kč. Na tuto
výzvu jmenovaný nereagoval.
VV rozhodl o dalším pokračování ve věci – opětovné upozornění pana Voženílka na nutnost
úhrady dluhu.Zajistí předseda oddílu. Informace bude podána na příštím VV.

Nájemní smlouva Hokejbalový oddíl
Hokejbalový oddíl vyklidil k 31.březnu 2016 klubovnu. Pan Kopečný odevzdal jedny klíče od
klubovny a jedny od vchodu do tělocvičny 11.05.2016. Dlužný nájem za použití tělocvičny
pro brankářskou školu ve výši 20.000,00 Kč nebyl dosud uhražen.
VV ukládá předsedovi TJ dořešení celé záležitosti v rámci předávacího protokolu mezi TJ
PARAMO a hokejbalovým oddílem.
Nájemní smlouva – oddíl sportovního kulečníku
Nájemní smlouva s oddílem sportovního kulečníka byla upravena a předána oddílu k podpisu.
Oddíl si hradí své závazky pravidelně.
Ostatní nájemní vztahy
Paní Černá informovala o průběžných platbách nájmů v roce 2016:
Vonšovská Marcela - 1.10.2015 – 30.04.2016 - uhraženo 7.800,00 Kč
pan Jiroutek (garáž) – uhraženo za I.pololetí 2016 10.000,00 Kč
p. Vostřák – úhrady za rok 2015 – květen 2016 8.100,00 Kč
p. Vonšovská Hana – zaplacen 1.Q.2016.
Ostatní platby uvedeny výše (pan Vonšovský, oddíl kulečníku).

Rekonstrukce tělocvičny
Informaci podal pan Klimpl a pan Hromádko.
Výkonnému výboru byla předložena studie dostavby areálu, zpracována ing.arch. Lubomírem
Hromádkou. Studie řeší zejména dostavbu areálu na místě volného prostoru vedle malého sálu
a garáže ve dvoře, dále nástavbu malého sálu v patře budovy. Objekt tělocvičny je

prezentován jako sportovní a komunitní centrum Bylanka. Materiál je zpracován včetně
důvodové zprávy a je základním dokumentem pro prezentaci a možné získání finančních
prostředků. Rozpočet na rekonstrukční práce, přístavby a vybavení je necelých 8 mil. Kč.
Po diskusi a připomínkách VV souhlasí s touto akcí za předpokladu, že budou získány
finanční prostředky. O možnostech financování bude informovat předseda oddílu i členové
VV na příští schůzce VV.
4. Internetové stránky TJ PARAMO Pardubice z.s. (prezentace pan Sehnoutek)
Pan Sehnoutek informoval o stránkách TJ PARAMO (www.tjparamo.estranky.cz. ). Stránky
jsou zaregistrovány.
VV souhlasí s platbami za stránky. Pan Sehnoutek zašle VV správný postup pro registraci i
pro vkládání příspěvků na stránky.
5. Různé
Spolkový rejstřík. Dnem 11.03.2016 byla provedena změna ve Spolkovém rejstříku u TJ
Paramo Pardubice z.s.
Účet TJ PARAMO. Pan Klimpl ověřoval možnosti změny banky ve vedení základního účtu
TJ /nejlepší podmínky se zatím jeví u FIO Banky/. S ohledem na přijetí dotace ale nebudeme
v současné době účet měnit.Jednání s bankami budou obnovena ve II.pololetí roku 2016.
Nadace – pan Klimpl a pan Hromádko jednal s panem Čáněm z Nadace pro
Pardubice ohledně možné koupě pozemků pod tréninkovým hřištěm fotbalu od pana Brycha.
Správní rada Nadace tuto možnost zamítla. Ing.Čáň byl požádán o projednání možné směny
pozemků na dalším jednání Správní rady v červnu 2016.
Pan Hromádko a pan Klimpl zkusí projednat osobní účast na jednání Nadace i s ohledem na
skutečnost, že na tomto jednání se bude projednávat další smlouva mezi Nadací a Zlatou
přilbou Pardubice, která se týká existence oddílu kopané v areálu Zlaté přilby.

Dotace – pan Klimpl informoval o přidělených dotacích pro TJ PARAMO – byly podepsány
smlouvy na dva dotační tituly se Statutárním městem Pardubice – pro TJ ve výši 412.600,00
Kč (139.700,00 Kč na spolkovou činnost dětí a mládeže a 272.900,00 Kč na provoz
sportovišť). Tato dotace by měla být účtována na účet TJ PARAMO Pardubice
238322747/0300. Druhá dotace je směrována na účet 238323301/0300, který je ve správě
oddílu hokejbalu a je určena tomuto oddílu. Dotace je ve výši 378.500,00 Kč (117.700,00 Kč
– spolková činnost dětí a mládeže, Kč 100.000,00 pro výkonnostní sport, Kč 50.000,00
provoz hřiště pro veřejnost a 110.800,00 Kč pro provoz sportovišť). Obě dotace musel
podepsat jako statutární orgán předseda TJ. Změna účtu při dotaci hokejbalu na náš základní
účet byla zamítnuta. Pan Klimpl upozornil na skutečnost, že bude velmi obtížné zvládnout
kontrolu nad čerpáním při zkušenostech s účetnictvím oddílu hokejbalu.
Při této souvislosti byla podána informace o zpracování protokolu o vypořádání TJ PARAMO
Pardubice z.s.a oddílem hokejbalu – protokol byl předán 11.05.2016 panu Kopečnému,
zahrnuje všechny střežejní body (důvodová zpráva, právní subjektivita, účetnictví, pokladna,
dotace, nemovitý a movitý majetek, klubovna, nájmy, klíče, finanční vypořádání). Zároveň
bylo zjištěno, že dnem 24.05.2016 byl do spolkového rejstříku zapsán HBC Svítkov Stars

Pardubice z.s.pod IČO 05051053. Na svých stránkách má klub však uveden stále náš účet, na
který byla směrována i dotace.
VV vyjádřil znepokojení z celé situace a pověřil předsedu TJ jednáním v bance ohledně
možnosti kontroly, případně zrušení tohoto účtu. Zároveň bylo dohodnuto, že konečná textace
protokolu bude předána členům VV ke schválení a závěrečný podpis protokolu nebude
realizován dříve, než hokejbalový oddíl splní veškeré své závazky z účetnictví a správy
pokladní hotovosti.
Pan Brych, Wayne – ohledně smlouvy na prodloužení nájmu pozemku hřiště byl poslán
05.05.2016 dopis panu Brychovi. Společnost, která provozuje softbal na našem vedlejším
hřišti a vedlejším pozemku (Wayne) má podle zápisu z jednání UMO Pardubice 6 schváleno
bezplatné užívání pozemků pod nadjezdem na Srnojedy od Města Pardubic, takže stávající
problémy mezi oddíly snad budou vyřešeny.
Pan Králíček – 2.6.2016 se uskutečnilo setkání starosty UMO Pardubice 6 pana Králíčka s
výborem fotbalu TJ Paramo Pardubice za přítomnosti pana Hromádka. Pan starosta předal
oddílu 3 míče, jednáno bylo o další možné spolupráci.
Klub Bylanka – ještě před uzavřením klubu se přihlásil jako vážný zájemce pan Smolař. Byla
mu poskytnuta veškerá součinnost, sděleny naše požadavky. 27.05.2016 pan Smolař
spolupráci odmítl. Ve VV byly diskutovány varianty řešení, možné personální obsazení. S
ohledem na předpokládané drobné stavební úpravy a nízké využití areálu v letních měsících
nebude zřejmě v této době provoz klubu obnoven. Všichni členové VV byli požádáni o
součinnost.
Členové VV byli požádáni o další pomoc v jednáních s podnikatelskou sférou, institucemi a
dalšími partnery při možné spolupráci s klubem. Informace o výstupech z jednotlivých
jednání bude předána na další schůzce.
Další schůze výkonného výboru bude v měsíci září 2016.

Pardubice – Svítkov 11.06.2016
Zapsal: Mgr.Zdeněk Klimpl, předseda TJ

