
 
 

Zpráva z jednání výkonného výboru TJ PARAMO Pardubice z.s.dne 25.června 2018 
 

Jednání řídil předseda TJ pan Klimpl. Schůzka byla zahájena v 18,00 hodin. 
 
Přítomni: Zdeněk Klimpl, Karel Bydžovský, Jiří Sehnoutek, Luboš Benda, Milan Votava, za revizní komisi Marek 
Puhlovský, Martin Švajcr,Pavel Křepelka 
Omluven: Martin Theer,Milan Hromádko,Jana Černá 
 
 
I. Rozpočet pro rok 2018 
 
              Prezentace tohoto bodu jednání –  Klimpl Zdeněk 
 

1. Oddíl kopané: 
          
             Oddíl podal návrh rozpočtu v tomto složení: 
             Příjmy:  Členské příspěvky       85.000,00 Kč          Výdaje: FAČR ,ČUS          25.000,00 Kč        
                          Zlatá přilba                   30.000,00 Kč          Údržba a prov.náklady      110.000,00 Kč 
                          FAČR (příspěvky)        36.000,00 Kč          Nájmy                                 80.000,00 Kč 
                          Sponzoři                       86.000,00 Kč          Startovné a cest.náklady     50.000,00 Kč     
                         Dotace  Mag.PA          100.000,00 Kč          Soustředění                         40.000,00 Kč                    
                         Nájem hřiště                    5.000,00 Kč         Sportovní vybavení             15.000,00 Kč 
                                                                                               Rezerva                              22.000,00 Kč 
 
           Příjmy celkem:                         342.000,00 Kč           Výdaje celkem:                 342.000,00 Kč 
 
 

2. Tělovýchovná jednota - ostatní 
 
             Příjmy: Nájem tělocvična         200.000,00 Kč         Výdaje: Energie tělocvična              180.000,00 Kč 
                          Dotace Mag.PA            139.000,00 Kč                       Mzdové náklady                  60.000,00 Kč 
                          Klub Bylanka                25.000,00 Kč                       Údržba a provozní nákl.      100.000,00 Kč 
                         Čl.příspěvky                    6.000,00 Kč                        Rezerva                                  30.000,00 Kč 
 
            Příjmy celkem:                          370.000,00 Kč         Výdaje celkem:                                 370.000,00 Kč 
 
TJ PARAMO Pardubice z.s. 
 
           Příjmy:                                       712.000,00 Kč         Výdaje:                                             712.000,00 Kč 
 
 
Finanční plán je pro rok 2018 zpracován na základě reálných údajů z předchozích let, dostupných informací o 
přidělenýc h dotačních titulech, stávající členské základny. Rozpočet je zpracován jako vyrovnaný, možnost přesunu 
finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami je možný. 
 
Schválení:  Finanční plán byl schválen bez připomínek. 
 
 

II.  Dotační tituly 
 
P.Klimpl informoval o přidělení dotace z Magistrátu města Pardubic na rok 2018 ve výši 239.200,00 Kč. Na činnost 
mládeže je vyčleněno 100.000,00 Kč, na provoz sportovišť 139.200,00 Kč. Celou částku na mládež obdrží ihned po 
převodu finančních prostředků oddíl kopané. Částka na provoz sportovišť je určena primárně pro zajištění provozu 
tělocvičny, která je jako jediná ze sportovišť ve vlastnictví TJ. 
 
Použití finančních prostředků musí být veřejně publikováno na jednotlivých sportovištích. Poskytnutí dotačních 
prostředků musí být v souladu s manuálem Magistrátu a zde předem schváleno. 
 
A/ tělocvična – Pardubický znak + textace: „Provoz tohoto zařízení je v roce 2018 částečně financován za podpory 
Magistrátu města Pardubic“.Umístění na dveřích tělocvičny. 



 
B/ hiřště – Pardubický znak + textace: „Činnost oddílů kopané mládeže TJ PARAMO Pardubice z.s.je v roce 2018 
částečně financován za podpory Magistrátu města Pardubic“..Umístění na kabinách na hřišti. 
 
Zajistí: p.Klimpl ve spolupráci s členy VV po obdržení dotace 
 

III.  Různé 
 

– Příspěvky do ČUS: 
Pan Benda informoval o odeslání příspěvků podle pokynu ČUS Pardubice – výše 1.210,00 Kč dne 8.6.2018. 
 

– Informace z ČUS: 
              P.Klimpl informoval o dokumentech zaslaných z ČUS Pardubice v posledních dnech: 
Informace a modelové dokumenty k GDPR – 15.06.2018 
Směrnice ČUS z 19.06.2018 o evidenci členské základny ČUS 
Sportovním klubům a TJ po VH ČUS ze dne 25.06.2018. 
              Všechny dokumenty budou přeposlány členům VV v původním znění mailovou poštou k využití. 
 

– Smlouva hokejbal: 
Předseda oddílu předložil smlouvu s oddílem hokejbalu o vzájemném vyrovnání z roku 2016. 
Nájemné oddílu hokejbalu bylo stanoveno jako symbolické ve výši 1.000,00 Kč ročně s tím, že veškeré 
náklady na provoz sportoviště včetně oprav hradí oddíl hokejbalu. 
Smlouva bude předána p.Černé jako podklad pro účtování nájmu. 
 
 

– Členská základna + GDPR 
 
              V současné době je členská základna v rámci FAČR v souladu, aktualizace členské základny v ČUS byla                
              rovněž provedena. Souhlasy členů, případně zástupců nezletilých jsou průběžně doplňovány. 
 

– hřiště – stav jednání: 
P.Benda informoval o průběhu jednání mezi Magistrátem města Pardubic, AMK Zlatá přilba, TJ PARAMO 
a oddílem amerického fotbalu Stallions Pardubice ohledně budoucího uspořádání sportovních aktivit, zázemí 
a smluvních vztahů (zatím 3 jednání, další bude 18.7.2018). 
P.Klimpl podal informaci o zajištění souhlasu s umístěním parkoviště Zlaté přilby na pozemcích města. 
V současné době probíhá řízení ohledně dlouhodobé výpůjčky pozemku p.č.303/5 (vedle tréninkového hřiště) 
a prodloužení nájmu pozemku od státu (část fotbalového hřiště). 
 

– Internetové stránky 
P.Sehnoutek a p.Švajcr informovali o zajištění internetových stránek  TJ PARAMO.Web http://tjparamo.wz.cz 
bude převeden na http://tjparamo.cz. Hosting webu zajistí pan Švajcr, starý zruší p.Sehnoutek. 
Výsledky oddílů kopané jsou na web http://tjparamo.wz.cz. 
 
 
 
Členové VV a RK byli požádáni o další pomoc v jednáních s podnikatelskou sférou, institucemi a dalšími partnery při 
možné spolupráci s klubem. Informace o výstupech z jednotlivých jednání bude předána na další schůzce. Tato jednání 
by měla navazovat na doporučující stanovisko valné hromady. 
 
Schůze výkonného výboru byla ukončena v 18,50. 
 
 
 
Další schůze výkonného výboru bude v měsíci září 2018. 
 
 
Pardubice – Svítkov  28.června 2018 
 
Zapsal: Mgr.Zdeněk Klimpl, předseda TJ 
 
 
 


