
 
Výkonný výbor TJ PARAMO Pardubice z.s. dne 12.10.2020 

 
Výkonný výbor  byl svolán  písemnou pozvánkou  z 29.září 2020 a v souladu se stanovami TJ. 
 
 Přítomni: Klimpl, Hromádko, Benda,Puhlovský, Topič, Karvánek 
Omluveni: Votava 
Nepřítomni:Sehnoutek, Černá 
 
Výkonný výbor byl zahájen v 18,00 hodin. Schůzku řídil Mgr.Klimpl. 
 
Body programu: 
 
1. Finanční plán roku 2020 
 
Na základě přidělených finančních prostředků  z dotačních titulů a vyhodnocení ostatních příjmů oproti dosud 
realizovaným výdajům a připravovaným akcím byl zpracován a předložen návrh finančního plánu TJ a vlastní 
finanční plán oddílu kopané. S ohledem na minimální příjmy a náklady nebyl řešen finanční plán oddílu 
volejbalu a Klubu Bylanka, kde se s ohledem na utlumení činnosti ohledně vládních zákazů  pohybují příjmy a 
výdaje na stejné úrovni. Cílem je udržet alespoň minimální ziskovost v tomto roce. 
 
Plány byly schváleny s tím, že jsou umožněny přesuny v jednotlivých kapitolách. Finanční plán TJ a oddílu 
kopané je přílohou zápisu z VV. 
 
2. Členská základna 
 
Pan Benda informoval o aktualizaci členské základny ve FAČR, která by se měla automaticky promítnout do 
rejstříku sportu, ze kterého vychází pro své potřeby NSA. V současné době probíhá aktualizace softwaru, která 
by měla být ukončena 15.10.2020. TJ by tak měla být připravena pro zpracování podkladů na dotace v dalším 
období. 
 
Podle vydaných podkladů Výzvy Můj klub 2021 by měla být kategorizace základny mládeže  následující: 
 
Kategorie 1:   Děti ve věku 3-5 let (ročníky 2018-2016) mající alespoň 1x týdně tréninkovou jednotku 
Kategorie 2.   Děti a mládež ve věku 6-23 let (ročníky 2015-1998) mající alespoň 1x týdně tréninkovou jednotku 
Kategorie 3.   Děti ve věku 6-10 let (ročníky 2015-2011) mající alespoň 2x týdně tréninkovou jednotku 
Kategorie 4.   Děti a mládež ve věku 11-23 let (ročníky 2010-1998) mající alespoň 2x týdně tréninkovou  
                       jednotku a zároveň se neúčastnící alespoň 6 oficiálních soutěží za posledních 24 měsíců 
Kategorie 5.   Děti a mládež ve věku 11-17 let (ročníky 2010-2004) mající alespoň 2x týdně tréninkovou 
                       Jednotku a zároveň se účastnící alespoň 6 oficiálních soutěží za posledních 24 měsíců 
Kategorie 6.  Mládež ve věku 18-23 let (ročníky 2003-1998) mající alespoň 2x týdně tréninkovou jednotku 
                      a zároveň se účastnící alespoň 6 oficiálních soutěží za posledních 24 měsíců.  
 
Tréninková jednotka: výkon sportovní činnosti organizované TJ v délce alespoň 45 minut. 
Oficiální soutěž: jeden soutěžní zápas uvedený v oficiální termínové listině příslušného sportovního svazu, kdy 
svaz eviduje výsledky soutěží, případně podmiňuje účast registrací v příslušném svazu) 
 
4. Dotační tituly v roce 2020 
 
P.Klimpl informoval o současné situaci ve II.pololetí: 
 
a) NSA – Výzva 1-2020, č.j.NSA-0276-2020-01: 
   Ev.č.žádosti: COS 1 – AC – 00353 
   Pro provoz sportovních zařízení nám byla schválena kompenzace ve výši 51.703,60 Kč. Finance dosud nejsou   
   na účtě.  
 
b)Magistrát Pardubice – D1734-00248-20 ze dne 07.09.2020 
  - spolkováčinnost dětí a mládeže: 139.600,00 Kč 
  - provoz sportovišť:                       167.200,00 Kč 
    Na účet kopané bylo předisponováno 10.09.2020  100.000,00 Kč. 



c)Magistrát Pardubice – D 1734-00434-20 
  TJ byl poskytnut příspěvek ve výši 100.000,00 Kč na projektovou dokumentaci přístavby a rekonstrukce 
  tělocvičny. Smlouva je u podpisu na Magistrátu města Pardubic. 
 Z dotace by měly být uhraženy rozpočtové kapitoly v této výši: 
 - stavební dokumentace:         45.000,00 Kč 
 - statika:                                  30.000,00 Kč 
 - voda a kanalizace:                10.000,00 Kč 
 - elektrika:                              15.000,00 Kč.  
 
 
5. Dotační tituly pro rok 2021 
 
a)NSA – Výzva 2-2020 – Můj klub 2021 
 
Příjem žádostí začíná dnem 15.10.2020. Výzva je určena především na pomoc mládeži a netýká se provozu 
sportovních zařízení. Výše dotace by se měla odvíjet od členské základny a kategorizace mládeže. 
Žádost zpracuje p.Klimpl za pomoci p.Bendy. 
 
b)Magistrát Pardubice: podle vyjádření pana Kopeckého by organizace neměly v příštím roce příliš počítat 
s pomocí od města. 
 
6. Různé 
 
- Zlatá přilba – výsledek tržeb z parkoviště odpovídal omezené kapacitě hlediště. Pan Benda předá fakturu pro 
Zlatou přilbu k odvodu prostředků Úřadu pro věci majetkové v zastupování státu. Pan Benda zároveň informoval 
o pomoci AMK Zlatá přilba (finanční reciprocita na světlo, enegie) 
 
- Hokejbal – pan Klimpl zařizuje výmaz zástavního práva. Poplatek pro katastr zaplatil oddíl hokejbalu. 
Částečná kompenzace nákladů TJ při  budování areálu  zřejmě nebude oddílem hokejbalu akceptována. 
 
- Odvod za pozemek par.č.303-5, k.ú. Popkovice je 861,50 a je splatný do konce roku. 
 
- Venkovní hřiště – návrh změny umístění s využitím zapůjčeného pozemku, dále návaznost na případné 
oplocení, zázemí a možnost spolupráce se softbalem. Reakce spíše negativní, zejména s ohledem na jednání 
představitelů Waynes. Prostor k jednání není uzavřen. 
 
- UMO Pardubice 6 – možnost financí pro rok 2021 – projednány základní parametry jednorázové akce fotbalu. 
 
- Tělocvična podlaha – stav – i přes další urgenci trvá návrh realizace na termín 02.-20.11.2020 
 
- Hřiště Popkovice – pan Hromádko informoval o současných jednáních na UMO Pardubice 6. Pokud nebude 
instalováno osvětlení , nemá pro naší jednotu tento areál žádný smysl. 
 
Výkonný výbor byl ukončen v 19,10. 
 
Zapsal: Mgr.Klimpl 
Pardubice – Svítkov  13.10.2020 
 
 
 
 


