
 
 

Zpráva z jednání výkonného výboru TJ PARAMO Pardubice z.s.dne 24.října 2017 
 

Jednání řídil předseda TJ pan Klimpl. Schůzka byla zahájena ve 20,00 hodin. 
 
Přítomni: Zdeněk Klimpl, Karel Bydžovský, Jiří Sehnoutek, Luboš Benda, Milan Votava, Jana Černá, za revizní komisi 
Marek Puhlovský, Martin Švajcr,Pavel Křepelka 
Nepřítomni: Milan Hromádko, Martin Theer 
 
 
I. Plnění úkolů z poslední schůzky VV 21.06.2017 
 
              Prezentace tohoto bodu jednání –  Klimpl Zdeněk 
 

– Členská základna ČUS – úkol částečně splněn – téměř kompletní podklady dodány od oddílu kopané – zbývá 
kompletní aktualizace na stránkách ČUS – zajistí předseda TJ. 

– Nájemní smlouva Voženílek – veškerá jednání bezúspěšná. S ohledem na další náklady spojené s vymáháním 
bod stažen s programu. 

– Nájemní smlouva Hájková – nová smlouva byla uzavřena v intencích návrhu VV. Úkol splněn. 
– Fotbalová hřiště – jednání s panem Brychem ukončena novou dlouhodobou smlouvou o nájmu. O směnu 

pozemku pan Brych s ohledem na současné ceny nemá zájem. Směna pozemku mezi státem a městem je ze 
stranu města negativní. Se státem smlouva končí v roce 2018. 

VV navrhuje jednání s touto institucí o převodu pozemku na město Pardubice. Jednáním pověřen předseda 
oddílu. 

– Rekonstrukce a opravy v tělocvičně – byly provedeny základní opravy střešní a stropní konstrukce (očištění 
střešních podhledů, očištění konstrukčních prvků stropu a nátěry střešní a stropní konstrukce, vyzdívky čelních 
stěn hlavního sálu, výmalba sálu,sprchy doplněny zástěnou  (cenové položky uvedeny  v příloze). 

Instalace nového bojleru po havárii starého zařízení – rozpočtový náklad 25.000,00 Kč, bojler za cenu 16.397,00 Kč, 
revize 1.694,00 Kč, instalace svépomocí – Milan Hromádko 
Instalace nového topení do sálu – plánovaný náklad 40.000,00 Kč, rozpočet od firmy cca 80.000,00 Kč 
neakceptovatelný. Byla zajištěna revize a oprava stávajícího zařízení – cena 9.533,00 Kč. 
Další opravy a jiné práce – instalace rekuperační jednotky v malém sále v hodnotě cca 10.000,00 Kč, výstavba hřiště 
na petangue – materiál a výstavba zdarma a svépomocí – zajištění p.Klimpl a p.Hromádko. 

– Opravy na hřišti – zajištěny částečně firmou a částečně svépomocí – nákladové položky uvedeny v příloze. 
Úkoly splněny v intencích závěru z VV. 

– Peněžní účty – mimo základní transparentní účet TJ byl zřízen u FIO samostatný transparentní účet pro oddíl 
kopané 2501278579/2010. 

U obou účtů byly vydány platební karty. Účet u poštovní spořitelny byl zrušen. Úkol splněn. 
 
II. Organizační změny v oddílech TJ 
 
              V letních měsících byl sloučen oddíl kopané dospělých s mládeží. Předsedou oddílu Luboš Benda, 
              sekretáři Marek Puhlovský  - mužstvo dospělých a Pavel Křepelka - mládež. 
              Oddíl volejbalu řeší otázku členské základny i její budoucnost při práci s mládeží – info p.Sehnoutek. 
              V souvislosti s uzavřením nové smlouvy s p.Hájkovou byla nabídnuta možnost začlenění mládeže do oddílu TJ 
              PARAMO – zatím v řešení. 
             Oddíl sportovního kulečníku zatím zůstává pod hlavičkou Lokomotivy Pardubice – pro TJ nezanedbatelný 
             příjem z pronájmu v tělocvičně. 
 

III.  Nájemní smlouvy 
 
              P.Klimpl podal informaci o stavu nájemních smluv v tělocvičně – na kalendářní rok 2017 jsou uzavřeny 
             nájemní smlouvy pro nebytové prostory (TJ Lokomotiva Pardubice – kulečníková herna; p. Vonšovská - 
             účetnictví; p.Jiroutek – garáž). Uzavřena je nájemní smlouva na malý sál s paní Hájkovou. 
             Velký sál je obsazen každý všední den od 16 hodin s minimálním ukončením ve 20,00 hodin. Jsou uzavřeny v 
             současné době všechny smlouvy se všemi subjekty na období od září 2017 do června 2018 (nejdelší doba 
             nájmu. Subjekty jsou PARAMO Junior, PARAMO veteráni, Milk Star malá kopaná, Sokol Svítkov volejbal, 
             kopaná p.Vašíček J., Vašíček M., p.Roubal, p.Vosáhlo, softbal Wayne, všeobecné míčové hry p.Ferina, 
             volejbal p.Křivková.  Zatím není zájem i o jiné hodiny, než odpolední – nabídku zveřejníme ve skříňce TJ a na 
             našich stránkách. 
 



             Nájemní smlouvy na fotbalové hřiště jsou uvedeny v bodě I.zápisu. 
 
            VV bere na vědomí tuto informaci. Ze strany kopané byl vznesen požadavek na prioritní nabídku    
            obsazení  tělocvičny pro rok 2018-2019, s čímž byl vysloven souhlas. Odpovídá: předseda TJ ve 
            spolupráci s předsedou oddílu kopané. Panu Bendovi budou předány kopie smluv týkající se 
           fotbalového hřiště – p.Brych, Nadace a Úřad pro věci majetkové – odpovídá předseda TJ. 
 
           IV.  Oficielní výsledek akce parkoviště Zlatá přilba 
 
           Oddíl kopané podal informaci o fakturační částce za parkoviště – 17.943,00 Kč. P.Černá zajistí předání faktury 
           Úřadu pro věci majetkové v termínu do 5.11.2017 pro výpočet odvodu části inkasované částky státu. 
 
           V. Dotační tituly v roce 2017 – realizace, čerpání a průběh vyúčtování 
 
           O vývoji příjmu a čerpání dotačních a jiných titulů informoval předseda TJ p.Klimpl a účetní p.Černá 
          (dotace MŠMT VIII.,dotace Magistrátu Pardubice,půjčka TJ oddílu kopané a dotace FAČR). 
 
          Po obsáhlé diskusi bylo dohodnuto, že bude neprodleně zpracován přehled příjmů a výdajů z dotačních 
          titulů včetně návrhu nevyčerpaných položek – zajistí předseda a účetní TJ. Přehled tvoří přílohu zprávy 
          ze schůze výkonného výboru.   
          Definitivní skladba vyúčtování dotačních titulů bude projednána na příští schůzce VV před odesláním 
          vyúčtování  příslušným institucím.      
 
          VI. Členská základna 
 
         K tomuto bodu programu byla podána informace na začátku schůzky (viz bod I.). V rámci TJ je nutné 
         pokračovat i nadále v náboru nových členů s řešením dalšího rozšíření oddílů v rámci TJ. O pomoc 
        byli požádáni všichni členové VV. 
           
 
        VII. R ůzné 
  

– vystoupení zástupců fy CLEVER ohledně další spolupráce (nabídka se týká pojištění a reklamy). Bližší 
konkrétní jednání jsou v gesci oddílu kopané. 

– předseda  TJ informoval o podání žádosti na UMO Pardubice 6 ohledně dovybavení tělocvičny 
míči a jinými prvky pro zkvalitnění tréninkového procesu. 
 
Jednání VV bylo ukončeno ve 22,45 hodin. 
Další schůzka VV se uskuteční v závěru roku 2017,nejpozději v lednu 2018. 
 
Zapsal: Mgr.Klimpl Zdeněk 
             Zápis vyhotoven 4.11.2017 (zpoždění zápisu zapřičiněno vyhotovením a konzultací položkového rozpočtu 
                                                           dotací, které jsou přílohou zápisu). 
 
 
 
Příloha č.1: 
 
Vyúčtování dotačních a jiných titulů v roce 2017 
 
Půjčka TJ PARAMO: 
 
Částka: 48.000,00 Kč                                     Vyúčtování: 15.961,00 Kč Černý – oprava kanalizace 
                                                                                            14.200,00 Kč Černý – oprava SV 
                                                                                            14.000,00 Kč Černý – oprava TUV 
                                                                                              4.855,00 Kč – pojistné fotbal 
                                                                        Celkem:      49.016,00 Kč 
 
 



Dotace MŠMT: 
 
Částka 200.000,00 Kč, z toho fotbal 180.000,00 Kč 
 
                                                                       Vyúčtování: 39.030,00 Kč 1.7. 2017 – soustředění 
                                                                                           13.960,00 Kč  květen 2017 – Meloun 
                                                                                             7.016,00 Kč  II,VI 2017 – Patrick 
                                                                                           10.118,00 Kč 27.7.2017 – nájem Brych 
                                                                                             8.360,00 Kč 14.5.2017 – nájem ZŠ 
                                                                       Celkem:      78.484,00 Kč 
                                                                       Zbývá:      101.516,00 Kč  - trenéři 
 
 
                                                               TJ vyúčtování:   13.515,70 Kč – 23.10.2017 – PC + přísl. 
                                                                      Zbývá:           6.484,30 Kč – Notebook pro fotbal? 
 
Magistrát Pardubice: 
 
Částka 100.000,00 Kč                                Vyúčtování: 75.000,00 Kč – 29.6.,10.7. - oprava střešní 
                                                                                                                 a stropní konstrukce 
                                                                                       14.000,00 Kč – 12.7.2017 – výmalba těl. 
                                                                                       16.397,00 Kč – 23.6.2017 – bojler 
                                                                                         9.533,00 Kč – 12.10.2017 – údržba topení 
                                                                                         5.000,00 Kč – 25.9.2017 – úprava sprch 
                                                                    Celkem:    119.930,00 Kč 
 
Částka 180.000,00 Kč  (energie,nájmy)    Vyúčtování: 26.361,00 Kč – 10.5.2017 – el. 
                                                                                       11.635,00 Kč – 8.6.2017 – pl. 
                                                                                           987,42  Kč – 25.3.2017 - plyn 
                                                                                       13.180,00 Kč – 10.5.2017 – el. 
                                                                                        5.817,00 Kč – 8.6.2017 – plyn 
                                                                                        7.581,00 Kč – r.2017 – vodné 
                                                                                      61.250,00 Kč – VI.-X.2017 – pl.el. 
                                                                                      24.500,00 Kč – XI-XII.2017 – pl.el. 
                                                                   Celkem:    151.311,42 Kč 
                                                                   Zbývá:        20.236,00 Kč – nájem Brych XI.2017 
                                                                                                             - nájem tělocvična ? 
                                                                                        
 
FAČR: 
 
Částka  34.319,00 Kč                                Vyúčtování:      838,00 Kč – materiál 30.03.2017 
                                                                                        3.176,00  Kč – materiál 24.04.2017 
                                                                                        1.599,00 Kč – PHM 15.05.2017 
                                                                 Celkem:         5.613,00 Kč 
 
                                                                 Zbývá:        28.706,00 Kč (náklady na materiál,hnojivo, 
                                                                                                            cesťáky muži, nájem tělocvična) 
 
Sestavil: Mgr.Klimpl (konzultace p.Černá,p.Benda) 
Poznámka: Položky jsou orientační pro potřeby možnosti dočerpání dotačních titulů. 


