Výkonný výbor TJ PARAMO Pardubice z.s. dne 24.06.2019
Výkonný výbor byl svolán na základě jednání valné hromadyTJ PARAMO Pardubice z.s. ze dne 20.května
2019 a v souladu se stanovami TJ.
Přítomni: Klimpl, Hromádko, Benda, Votava, Puhlovský, Křepelka
Omluveni: Bydžovský, Švajcr
Nepřítomni: Theer, Sehnoutek, Černá
Výkonný výbor byl zahájen v 18,10 hodin. Schůzku řídil Mgr.Klimpl.
Body programu:
1. Finanční plán TJ pro rok 2019
Účastníkům schůzky byl předložen a následně zdůvodněn finanční plán TJ a oddílu kopané na rok 2019.
Plánování nákladů a výnosů vychází z reálu roku 2018 s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých položek.
Příjmová část zahrnuje i přiznané, ale dosud nepodepsané dotace z Magistrátu města Pardubic. Dotace z MŠMT
směrovaná výhradně na výchovu a činnost mládeže byla již převedena na účet kopané s výjimkou 20 tis.Kč,
které budou využity na vybavení tělocvičny (uzamykatelné lavice a míče).
Podrobná skladba finančního plánu je uvedena v příloze zápisu.
Finanční plán byl schválen bez připomínek.
2. Sportovní akce oddílu kopané 14.-15.6.2019
Informaci o akci podal pan Benda. Akce splnilasvůj účel, zúčastnilo se cca 200 lidí, kteří aktivně sportovali
téměř celý vymezený čas. Dík patří všem, kteří se na akci podíleli organizačně i aktivně.
Pan Benda doloží faktury pro vyúčtování dotace na UMO Pardubice 6 do dvou dnů od dnešní schůzky.
Vyúčtování s radnicí vyřídí p.Klimpl a p.Hromádko. Akce bude publikována ve čtvrtletníku Šestka.
3. Výsledky soutěží v sezoně 2018-2019 a výhled na soutěžní rok 2019-2020.
P.Benda doložil výsledky oddílů kopané za uplynulý rok:
Muži – 7.místo – IV. třída Holicko
Dorost – 9.místo – krajská soutěž
Starší žáci a mladší žáci – 2.místo v okresní soutěži
Starší přípravka – 7.místo – okresní soutěž
Mladší přípravka – 4.místo v okresní soutěži.
Výsledky budou zveřejněny ve vývěsce TJ, článek bude podán rovněž do čtvrtletníku Šestka (p.Klimpl).
Poděkování patří všem hráčům a trenérům, kteří pracují bez ohledu na volný čas s naší mládeží a starají se o
budoucnost tohoto sportu v naší TJ.
Pro další sezonu jsou přihlášeny stejné celky. Věříme, že se všechna družstva podaří doplnit dalšími novými
tvářemi.
4. Různé
Byly podány informace, které se týkají jednak fotbalového hřiště TJ (p.Benda,p.Hromádko,p.Klimpl), ale i
chystaného projektu hřiště v Popkovicích (p.Hromádko).
Výkonný výbor byl ukončen v 19,05.
Zapsal: Mgr.Klimpl
Pardubice – Svítkov 26.06.2019
Přílohy: Finanční plán TJ PARAMO na rok 2019

