Zápis z jednání výkonného výboru TJ PARAMO Pardubice z.s.dne 24.dubna 2018
Jednání řídil předseda TJ pan Klimpl. Schůzka byla zahájena ve 19,00 hodin.
Přítomni: Zdeněk Klimpl,Karel Bydžovský, Jiří Sehnoutek, Luboš Benda, Milan Votava, účetní Jana Černá, za revizní
komisi Marek Puhlovský, Martin Švajcr,Pavel Křepelka
Nepřítomni: Milan Hromádko, Martin Theer
I. Plnění úkolů z VV 21.10.2017 a 5.12.2017
Prezentace tohoto bodu jednání – Klimpl Zdeněk
Členská základna ČUS – úkol trvá – k dnešnímu dni je ve stavu členské základny podle ČUS 145 členů
kopané a 11 členů volejbalu. Podle FAČR máme 177 členů. kopané – evidenci je nutné dát do souladu
zejména s ohledem na výběr čl.příspěvků a zajištění případných dotačních titulů – zajistí předseda spolku ve
spolupráci s předsedou oddílu kopané a p.Sehnoutkem za oddíl volejbalu po přidělení přístupových
práv do evidence ČUS.
– Fotbalová hřiště – smlouva s Úřadem pro věci majetkové končí v říjnu 2018. Další jednání budou pokračovat
po jednáních na Magistrátu města Pardubic v květnu 2018. Jednání povede předseda spolku s předsedou
oddílu kopané.
Ostatní úkoly byly splněny.
–

II. Výroční zpráva TJ za rok 2017

Zpracování výroční zprávy za rok 2017 bude provedeno ve stejných intencích jako za rok 2016 tak, aby
odpovídalo požadavkům ČUS a jiných institucí zejména pro poskytnutí případných dotačních titulů.
p.Černá zpracovala a odevzdala výsledek hospodaření za rok 2017 v termínu na finanční správu.
Údaje budou výchozím materiálem pro výroční zprávu. Kompletní rozvaha a výsledovka bude přílohou zápisu
z VV. Výroční zpráva za rok 2017 bude k dispozici VV a RK v dostatečném předstihu před konáním valné
hromady.
Zajistí předseda spolku
Revizní komise zodpovídá za zpracování revizní zprávy za rok 2017 ve stejném termínu jako
zpracování výroční zprávy. Podklady dodá na vyžádání p.Černá.

III. Valná hromada v roce 2018
VV navrhuje svolání valné hromady na termín pondělí 28.května 2018 od 18,00 hodin v tělocvičně TJ.
Program valné hromady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procedurální úkony (zahájení, schválení jednacího řádu a programu VH,volba předsednictva,
mandátové a návrhové komise)
Výroční zpráva TJ včetně výsledků hospodaření za rok 2017
Zpráva revizní komise za rok 2017
Informace z Valné hromady PSO Pardubice
Diskuse
Usnesení z VH
Závěr

Pozvánka na valnou hromadu bude vyvěšena v souladu se stanovami 14 dní před jejím konáním v sídle
spolku. Další pozvánka bude vyvěšena ve fotbalových kabinách a ve s kříňce TJ v Kostnické ulici.
Zajistí předseda spolku
IV. Informace z valné hromady PSO
Informaci podal předseda spolku Mgr.Klimpl. VH se uskutečnila 19.dubna 2018. Podána zevrubná
informace o činnosti PSO v roce 2017 (infosystém ČUS,členská základna,dotace,členské příspěvky,
pojištění, OSA).Dále podána informace o výsledku hospodaření a činnosti revizní komise. Úhrada
čl.příspěvků za spolek ve výši 5,00 Kč/člen musí být uhražena do 30.06.2018. Dále podána informace

k GDPR (viz samostatný bod), prodeji garáží a dotacím v roce 2018.
Na VH byl zvolen předsedou PSO p.Pavel Majer, členové VV Jan Deml, Tomáš Hlobil, Jiří Petružálek,
Pavel Studnička,Zdeněk Zeman a René Živný. Do RK schválen Libor Coufal, Petr Makrlík a Jan Šťastný.
V. Informace z oddílů TJ
– p.Benda – informace o jednání na Magistrátu města Pardubic ohledně závlah – 2.5.2018.
Schůzky se zúčastní pan Benda a pan Klimpl. V rámci jednání bude otevřena z naší
strany i problematika převodů pozemků na stadionu, možnost uzavření trojstranné
smlouvy (Nadační fond, Zlatá přilba, TJ PARAMO) a možnost pronájmu pozemků na
parkoviště vedle garáží.
VI. Dotační tituly
Dotační tituly za rok 2017 byly vyúčtovány příslušným poskytovatelům. Ke správnosti účtování zatím
nebyly vzneseny žádné připomínky.
Pro rok 2018 byl vznesen požadavek na dotaci z Magistrátu města Pardubic – zatím nejsou známé žádné
informace o rozhodnutí zastupitelstva.
MŠMT vyhlásilo 8.12.2017 dotační titul „Můj klub“ s termínem podání do konc e roku 2017. Bohužel,
informaci o tomto titulu jsme neměli k dispozici a tak nebyla z naší strany žádost podána. O prakticky
nulové informovanosti svědčí i skutečnost, že o dotaci v rámci okresu požádalo pouze 12 oddílů.
VII. Různé
– Předseda spolku informoval o zavedení pravidel GDPR od 27.5.2018, která se samozřejmě dotýkají i
činnosti našeho spolku. Informaci o zpracování osobních údajů a souhlasu se zpracováním osobních
údajů je nutné okamžitě zapracovat v oddílech. Součástí zápisu z VV budou i formuláře.
Odpovídají předseda spolku, předsedové oddílů.
– Spolupráce s ČOS na sletových aktivitách – info z PSO z 24.4.2018.
– P.Sehnoutek informoval o aktualizaci internetových stránek TJPARAMO Pardubice. Zároveň
informoval o úhradě za správu stránek do konce roku 2019 (z vlastních prostředků).
– Po provedené aktualizaci členské základny v ČUS byla doporučena úhrada členského příspěvku i
za neaktivní členy TJ (5,00 Kč/osoba) se zvážením možnosti využití této členské základny při
aktivitách spolku.

Jednání VV bylo ukončeno ve 20,30 hodin.
Další schůzka VV se uskuteční po valné hromadě TJ.
Zapsal: Mgr.Klimpl Zdeněk

Přílohy:
1. Výsledek hospodaření TJ
2. Informace o zpracování osobních údajů podle GDPR

