Zpráva z jednání výkonného výboru TJ PARAMO Pardubice z.s.dne 6.října 2016
Jednání řídil předseda TJ pan Klimpl.
Přítomni: Zdeněk Klimpl, Milan Hromádko, Karel Bydžovský, Martin Theer, Jiří Sehnoutek – výkonný výbor
Jana Černá – účetní
Marek Puhlovský, David Švajcr – revizní komise

1. Plnění opatření z jednání výkonného výboru dne 6.6.2016 a stav vyrovnání TJ PARAMO s oddílem hokejbalu
Prezentace tohoto bodu jednání – Klimpl Zdeněk, Černá Jana
a)

Hokejbal
Vývoj jednání je následující: ze strany hokejbalu nejsou plněna ustanovení z valné hromady ani z dalších
jednání. Pan Kopečný byl několikrát vyzván k zajištění vyúčtování peněz převzatých do pokladny oddílu
z účtu (poslední slib byl dán na konci září). U Poštovní banky bylo zrušeno dispoziční právo s účtem (účet má
ovšem zanedbatelný zůstatek). Podařilo se předat splácení el.energie, 25.září byly podepsány podklady pro
předání plateb plynu a vody. 3.října pak přišel návrh na budoucí darovací smlouvu ohledně nemovitého
majetku od Mgr.Petreka. Částka převedená z účtu do pokladny hokejbalu se zvýšila na 369.823,34 Kč.
Podle paní Černé v současnosti byly doloženy některé doklady, které tuto částku snižují na cca 312 tis. Kč.
Usnesení: VV ukládá předsedovi TJ a hospodářce TJ dokončit řádné vyúčtování účetnictví hokejbalu včetně
dotačního titulu od Magistrátu města Pardubic. Předávací protokol a smlouva o smlouvě budoucí darovací
bude podepsán (podepsána) až po zajištění těchto kroků. Zároveň by měla být vyřešena i nájemní smlouva na
nemovitosti v areálu hokejbalu do doby předání oddílu hokejbalu.
Revizní komisi se ukládá prověření účetnictví (položek čerpaných z hotovosti na pokladně hokejbalu).
Zpráva bude přednesena na dalším VV.

b) Nájemní smlouvy a vztahy
p.Vonšovský – rozdíl 4.000,00 Kč – bylo uhrazeno 15.06.2016..
p.Voženílek – pan Voženílek již nebydlí na původní adrese – po zjištění nového bydliště budeme pokračovat
v dalších krocích
hokejbal – dlužný nájem ve výši 20.000,00 Kč – zatím neuhrazeno, bude součástí dohody o vyrovnání.
p.Šmíd – zjištěno uznání dluhu a zároveň i trvalý pobyt v sídle TJ – zkontaktuje místopředseda TJ
ostatní nájemní vztahy – smlouvy na nebytové prostory jsou pro tento rok podepsány. Smlouvy na pronájem
sálu jsou nově zpracovány a průběžně podepisovány. Zároveň jsou řešeny úhrady za I.pololetí 2016.
Usnesení: Výkonný výbor pověřuje předsedu a místopředsedu jednáním s p.Voženílkem a Šmídem, předsedu
oddílu zajištěním veškeré smluvní dokumentace nájemného v tělocvičně.
Revizní komise prověří v prosinci roku 2016 veškeré smlouvy a ve spolupráci s hospodářkou veškeré platby
nájemného v tělocvičně.
2. Rekonstrukce tělocvičny
Prezentace tohoto bodu jednání – Klimpl Zdeněk, Hromádko Milan, Černá Jana
Studie dostavby Sportovního a komunitního centra Bylanka byla předána na Magistrát města Pardubic (p.Kazimír
Svoboda) se žádostí o poskytnutí dotace. Do dnešního dne není znám žádný vhodný dotační titul.
S ohledem na nevyhovující stav zázemí tělocvičny jsme v letních měsících přistoupili k některým rekonstrukčním
pracím. Zajistili jsme výstavbu nových šaten, sprchy a nářaďovny. Provedli jsme stavební úpravy v bývalém klubu.
Návrh řešení: ing.arch.Lubomír Hromádko. Veškeré úpravy byly provedeny v souladu se studií dostavby areálu.
Provedení práce: smlouva o dílo s panem Davidem Jerie
Stavební a technický dozor: Milan Hromádko a ing.arch.Lubomír Hromádko

Náklady na výstavbu:
Smlouva o dílo: 95.000,00 Kč (bourací a úklidové práce 19.000,00 Kč, zednické práce 28.000,00 Kč,
Obkladačské práce 31.000,00 Kč, ostatní práce 17.000,00)
Dodatek č. 1: 64.800,00 Kč (bourací práce a oprava opěrného sloupu 4.300,00 Kč, oprava stávajících zdí v
Prostorách šaten, technologické místnosti, elektrický rozvod k p.Černé, větrák
Do koupelny,výmalba stropů 34.700,00 Kč, sádrokarton 6.200,00 Kč,
Vybourání dvou dveří ve vstupním prostoru 5.400,00 Kč, elektroinstalace ve
Vstupním prostoru, zednické práce a výmalba stropu 14.200,00 Kč)
Dodatek č. 2:
6.700,00 Kč (vybourání dřevěné stěny, začištění a oprava stávajících zdí, doplnění
Elektroinstalace o zásuvky, instalace parotěsné folie a vaty do podhledu, oprava
Komínového tělesa a úklid střechy).
Smlouva o dílo: 166.500,00 Kč (pan Jerie zajišťoval veškeré práce s 6 spolupracovníky v době od předání
Staveniště 29.07.2016 do předání díla dne 30.9.2016, předávací protokol byl
Sepsán týž den).
Materiál:

67.000,00 Kč (zajišťoval výhradně pan Milan Hromádko, účetní doklady průběžně předávány
p.Černé).

Ostatní položky: 1.376,00 Kč pan Vratislav Stýblo (dodávka a montáž zrcadel)
22.578,60 Kč pan Ondráček (cenová nabídka z 2.10.2016 na podlahovou krytinu ve vstupní hale
- koberec a linoleum) – zatím nerealizováno.
22.000,00 Kč pan Pokorný (doplnění topných těles – koupelna a vstupní hala) – zatím
nerealizováno.
V současné době bude nutné provedení revize topných těles v sále (zajišťuje pan Hromádko), oprava svodu na budově,
Klempířské práce u oken a zdí nad vstupním prostorem (o posouzení, cenovou nabídku a provedení požádán p.Jan
Petr).
V prostoru vstupu pak vlastními silami zajišťujeme obklady a zateplení.
Usnesení: VV byl seznámen s dokumentací k výstavbě a s položkovým rozpočtem. VV nemá námitek k provedené
akci.. Dokončovací práce uvedené v závěru jsou nutné k dobrému fungování zařízení. K zajištění provedení pověřuje
místopředsedu TJ.

3.Obsazení tělocvičny
Informace pan Klimpl
-

-

Sál: sezóna od 1.října do konce března (minimálně) v pracovních dnech od 16,00 do 20,00 hodin
(minimálně) – obsazeno. Volno je ve zbývajících hodinách v týdnu a sobotách, nedělích.
Vhodné zaměřit tuto nabídku na seniory, eventuelně předškolní mládež (doporučení nabídky do
Webových stránek a vývěsní skříňky).
Ostatní nebytové prostory: volný prostor po hokejbalu – doporučuji prohlídku a možnosti
Klub: hledá se vhodný nájemce, jinak varianta vlastními silami.

VV doporučuje zvážit možnosti omezeného přístupu do prostor tělocvičny (elektronický zámek apod.)Pověřuje
předsedu TJ a místopředsedu TJ dalším jednáním ohledně obsazení volných prostor tělocvičny.

4. Internetové stránky

Informace pan Sehnoutek

Email: tjparamo@email.cz

Heslo: paramotj

Na emailu je označen email od podpora@estranky.cz. Zde jsou přihlašovací údaje na stránky
Přihlášení je také možné na tomto odkazu: www.tjparamo.estranky.cz/admin.
Přihlašovací jméno: tjparamo Heslo: paramotj2016.
Dále existují ještě stránky: www.paramojuniorwebsnadno.cz;www.ramovka.estranky.cz

5. Různé

–
Účet TJ PARAMO – předseda TJ společně s hospodářkou TJ založili nový účet Tělovýchovné jednoty u
Fio Banka a.s. – č.účtu 2501065362/2010. Účet byl založen ze dvou důvodů: nespokojenost se správou účtů u ERA
Poštovní spořitelny a výše poplatků za vedení a správu účtu. Stávající účet u Poštovní spořitelny bude zrušen po
vyúčtování všech závazků a pohledávek.
Nadace – pan Klimpl jednal s panem Čáněm z Nadace pro Pardubice - jednání ohledně směny pozemku
dopadlo negativně stejně jako jednání ohledně možnosti dotace na závlahový systém hřiště – vše Správní rada Nadace
zamítla. Poslední informace byla obdržena 30.09.2016.

–

–

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 byla účtována na účet TJ PARAMO Pardubice
238322747/0300. Předpokladem je, že částka uvedená na provoz sportovišť bude vyúčtována z položek uvedených na
rekonstrukci tělocvičny, spolková činnost podle zásad pro poskytnutí dotace.
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).
Protože je celá částka z účtu vybrána na pokladnu hokejbalu, předpokládáme, že hospodářka obdrží doklady podle
těchto dotačních titulů.

-

Dary – pan Klimpl požádal UMO Pardubice 6 o poskytnutí daru na pomůcky do tělocvičny. Zastupitelstvo na
svém posledním jednání 12.09.2016 schválilo dar ve výši 60.000,00 Kč za pomoci obhajoby žádosti panem
Hromádkou. Úřad pořídí pomůcky sám a po pořízení budou bezplatně předány TJ. Jedná se o 2 basketbalové
koše, 2 žebřiny, 2 švédské lavičky, 2 švédské bedny a 4 žíněnky. P.Klimpl nabídl 2 instituce z e-shopu, aby se
objednávka urychlila. Očekáváme dodání v říjnu.

–

Úklid – úklid v tělocvičně zajišťuje paní Hromádková. P.Klimpl vyjádřil nespokojenost s prováděním práce a
navrhuje ukončení dohody o pracovní činnosti k 30.09.2016. Návrh zajištění úklidu: prozatím zajistí předseda TJ.
Schváleno.

–

Návrh odměny – p.Hromádko (úhrada cestovních nákladů spojených s dovozem materiálu na rekonstrukci
tělocvičny) – schválena po doložení uznatelných dokladů).

–
Zlatá přilba – parkoviště na Zlatou přilbu proběhlo v gesci oddílu kopané. Pan Klimpl zajistil souhlas
s parkovištěm od Magistrátu Pardubice pro pozemek 535/1 v nájmu softbalu.
–
Součinnost členů VV – žádost o součinnost při shánění sponzorských prostředků, možnosti navýšení členské
základny, obsazení tělocvičny.
–

Změna názvu, označení sportovišť, příští valná hromada – projednáno označení TJ u stadionu
(p.Hromádko – pan Erban). S ohledem na naprostý nezájem PARAMA Pardubice o naši činnost doporučena změna
názvu TJ (TJ Svítkov – název tělovýchovné jednoty; u jednotlivých oddílů možnost doplnění o jméno sponzora, nutnost
schválení valnou hromadou). Příští valná hromada po uzavření účetnictví – duben 2017.

Další schůze výkonného výboru bude v měsíci prosinci 2016.

Pardubice – Svítkov 07.10.2016
Zapsal: Mgr.Zdeněk Klimpl, předseda TJ

