Program Valné hromady konané 26.6.2018 od 19:00 hod. v klubovně PAMAKO:
1. Zahájení
2. Volba předsedy a zapisovatele VH
3. Schválení programu VH
4. Volba mandátové a volební komise
5. Zpráva mandátové komise
6. Odvolání stávajícího výboru STK a návrh nových členů STK
7. Volba nového výboru STK
8. Zpráva o činnosti
9. Zpráva revizní komise
10. Schválení rozpočtu na sezónu 2018/19
11. Informace o veteránské lize
12. Změna a úprava pravidel
13. Informace o celostátní lize
14. Informace o přenosu trestů do ročníku 2018/19
15. Diskuze
16. Vyhlášení výsledků soutěží PAMAKO za sezónu 2017/18
17. Návrh usnesení
18. Schválení usnesení
19. Závěr

Valná hromada Pardubické malé kopané z.s. PAMAKO,

se sídlem Hůrka 1823, Bílé Předměstí (Pardubice III), 530 02 Pardubice
IČ 481 59 123
konaná v úterý 26. 6. 2018 od 19.00 hod. v Pardubicích, Hůrka 1823, PAMAKO
Dobrý den,
dovolte mi, abych Vás přivítal a zároveň zahájil Valnou hromadu Pardubické malé kopané.
Program Valné hromady:
1. Zahájení
2. Volba předsedy a zapisovatele VH
3. Schválení programu VH
4. Volba mandátové a volební komise
5. Zpráva mandátové komise
6. Odvolání stávajícího výboru STK a návrh nových členů STK
7. Volba nového výboru STK
8. Zpráva o činnosti
9. Zpráva revizní komise
10. Schválení rozpočtu na sezónu 2018/19
11. Informace o veteránské lize
12. Změna a úprava pravidel
13. Informace o celostátní lize
14. Informace o přenosu trestů do ročníku 2018/19
15. Diskuze
16. Vyhlášení výsledků soutěží PAMAKO za sezónu 2017/18
17. Návrh usnesení
18. Schválení usnesení
19. Závěr
1. Zahájení
___________________________________________________________________________
2. Volba předsedy a zapisovatele VH
Jako předsedu navrhuji pana Veselíka
a zapisovatele navrhuji pana Čermáka
Kdo je pro - 20
Kdo je proti - 0
Kdo se zdržel hlasování – 0
___________________________________________________________________________
3. Schválení programu VH
Má někdo doplňující návrh k tomuto programu
Kdo je pro – 20
Kdo je proti – 0
Kdo se zdržel hlasování – 0
___________________________________________________________________________

4. Volba mandátové a volební komise
Nyní bychom rádi přistoupili k volbě mandátové komise, jejíž složení bylo navrženo takto:
předseda mandátové komise: p. Miška
členové: p. Čermák, p. Kot
Kdo je pro – 20
Kdo je proti - 0
Kdo se zdržel hlasování – 0

Nyní bychom rádi přistoupili k volbě volební komise, jejíž složení bylo navrženo takto:
předseda mandátové komise: p. Fizek
členové: p. Miška, p. Kot
Kdo je pro – 20
Kdo je proti - 0
Kdo se zdržel hlasování – 0
___________________________________________________________________________
5. Zpráva mandátové komise
Z 43 členských družstev PAMAKO je přítomno 20 družstev, což je 46,5 %. Nyní následuje
10 minutová čekací doba, a když ani poté nebude přítomna nadpoloviční většina delegátů,
je Valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných delegátů.
Tímto prohlašuji, že Valná hromada PAMAKO je usnášení schopná.
Prezentační listina bude přiložena jako příloha č. 3.
___________________________________________________________________________
6. Odvolání stávajícího výboru a návrh nových členů STK a revizní komise
Členové STK:
Prezident PAMAKO - Jindřich Veselík
Viceprezident PAMAKO – René Fizek
Hospodář - Martin Čermák
Předseda DK – Jiří Miška
Předseda rozhodčích - Jiří Tesař
Člen STK - správce - Zdeněk Kot
Člen STK - Miroslav Kaluža
Členové revizní komise:
Předseda Bohuš Michal
Člen Málek Aleš
Člen Izák Roman
__________________________________________________________________________

7. Volba nového výboru STK a revizní komise
Členové STK:
Prezident PAMAKO - Jindřich Veselík
Viceprezident PAMAKO – René Fizek
Hospodář - Martin Čermák
Předseda DK – Jiří Miška
Předseda rozhodčích - Jiří Tesař
Člen STK - správce - Zdeněk Kot
Člen STK - Miroslav Kaluža
Členové revizní komise:
Předseda Bohuš Michal
Člen Málek Aleš
Člen Izák Roman
Kdo je pro – 20
Kdo je proti - 0
Kdo se zdržel hlasování – 0

___________________________________________________________________________
8. Zpráva o činnosti a hospodaření
Zpráva o činnosti
Byla rekonstruována kotelna, vymalováno zázemí a šatny, na šatnách i chodbě bylo
vyměněné lino, dveře a opravily se střídačky na hřišti. Byly zatepleny prostory hráčských šaten,
šatna rozhodčích a kancelář. Proběhla oprava obrubníků okolo hřiště. Byly zakoupeny a
instalovány nové sítě na branky i ochranné sítě okolo hřiště. Posílit zdroj teplé vody zakoupením
ještě jednoho bojleru.
Zpráva o hospodaření za rok 2017/18
Rozpočet na příští sezonu jste dostali při prezentaci a bude připojen jako příloha č. 1 k zápisu z
Valné hromady. Na loňskou sezonu nám byla přidělena dotace Města ve výši 384 300,- Kč. Na
letošní sezónu PAMAKO získalo dotaci jen ve výši 300 800,-Kč.
Informace o dotacích z města – nájem, provozní režii, energie (300 800,- Kč)
Program Můj klub (MŠMT) čeká se na schválení– na provoz sportovišť, provozní režie
(cca140 000,-Kč, zatím neschváleno)
Kraj – DRFG Superliga ( 50.000 Kč,-)
Svaz - DRFG Superliga (cca 157 620 Kč,-)
Dotace celkem – ( 508 420Kč,- ; Můj klub 140 000 Kč,- neschváleno)
Pokud nezískáme výše uvedenou dotaci ve výši 140 000,-- Kč. Budeme na konci roku čelit
nedostatku finančních prostředků pro krytí provozu areálu Pamako.
Bude chybět cca 100 000,-- Kč. Tento výpadek budeme muset řešit dočasným zapůjčením
finančních prostředků z externích zdrojů. Nicméně při stávající, snižující se, tendenci výše
schvalovaných finančních prostředků z dotace města budeme nuceni tento výpadek řešit v příští
sezóně omezením výdajů na údržbu areálu a navýšením výše startovného i členských

příspěvků. Primárně se i přesto budeme snažit získat dostatečné množství finančních
prostředků z dotačních programů, tak aby případné navýšení bylo co nejúnosnější.
Závazky
K dnešnímu dni jsou veškeré naše závazky vůči našim partnerům splacené.
Informace o jednání s městem o rekonstrukci osvětlení na hřišti PAMAKO
Stále probíhá jednání s městem o rekonstrukci osvětlení na hřišti PAMAKO
__________________________________________________________________________
9. Zpráva revizní komise
Revizní zprávu jste dostali při rezentaci a bude přiložena jako příloha č. 2
k zápisu z Valné hromady. Pan Bohuš
Má někdo dotazy k revizní zprávě.
Kdo je pro - 20
Kdo je proti - 0
Kdo se zdržel hlasování - 0
__________________________________________________________________________
10. Schválení rozpočtu na sezónu 2017/18
Rozpočet je setavený jako vyrovnaný. Příští sezónu zůstávají odměny týmů za umístění a
nejlepšího střelce v každé soutěži ( liga 1.místo – 4500,- Kč, 2.místo – 3000,- Kč,
3.místo – 1500,- Kč a nejlepší střelec pohár, diplom.
Tyto finanční odměny se vyplácejí pouze na Valné hromadě.
Získané dotační finanční prostředky jsou ale účelově vázány a musí být účelově i vyčerpány.
Kdo je pro - 20
Kdo je proti - 0
Kdo se zdržel hlasování - 0
__________________________________________________________________________
11. Informace o soutěžích PAMAKO a veteránské lize
Systém soutěží na příští sezonu zůstává stejný.
Veteránské liga byla zrušena a budou se hrát turnaje na podzim a na jaře vše se bude
odvíjet od počtu přihlášených družstev.Věková hranice pro veteránské turnaje bude nad 40 let a
nad 45 let.
12. Změna a úprava pravidel
Informace ke změně pravidel PAMAKO p. Miška

___________________________________________________________________________
13. Informace o celostátní lize
p. Čáň – informoval o průběhu letošního ročníku celostní ligy
V Českém národním poháru v malém fotbalu nás bude zastupovat FC Laguna.
___________________________________________________________________________
14. Informace o přenosu trestů:
p. Miška – žádné tresty se nepřevádějí

___________________________________________________________________________
15. Diskuse:
Věková hranice pro veteránské turnaje bylo navrženo 40 a 45 let
p. Čáň navrhuje snížení věkové hranice pro veteránské turnaje na 39 let, aby byla
zachována kontinuita možnosti hrát veteránské turnaje.
Kdo je pro - 18
Kdo je proti - 1
Kdo se zdržel hlasování -1
___________________________________________________________________________
16. Vyhlášení výsledků soutěží PAMAKO za sezonu 2017/2018:
1. liga
1. místo - FC Laguna

2. Místo – TFT Pardubice

3. Místo – Primaklima FS

2.liga
1. místo – FC Beercelona 2. Místo – AC Hektoři

3. místo – FC Kovomont

3. liga A
1. místo – Chmel Chrudim 2. Místo – DPMP

3. Místo – AC Parta Chrudim

Veteránská liga
1. místo – FC Čemus

2. Místo –FC BocaSeniors 3. Místo –Milk Star

_______________________________________________________________________
Nejlepší střelci za sezonu 2017/18:
1. liga- Müller Patrik – Primaklima (63)
2. liga – Málek Jan – JetsFrom Slovan (45)
3. liga – Kadeřábek Jaroslav – Chmel Chrudim (44)
Veteránská liga – Danihelka Martin - Milk Star (28)

_______________________________________________________________________
17. Návrh usnesení:
Valná hromada vzala na vědomí:
1. zprávu o činnosti STK za rok 2017/2018
2. zprávu o hospodaření za rok 2017/2018 a rozpočet 2018/2019
3. systém soutěží na sezonu 2018/2019
4. výsledky sezony 2017/2018
________________________________________________________________________
18. Schválení usnesení
Pokud je to vše, přejdeme ke schválení usnesení Valné hromady.
Kdo je pro – 20
Kdo je proti – 0
Kdo se zdržel hlasování – 0
________________________________________________________________________
19. Závěr
Děkuji Vám za účast na dnešní Valné hromadě a přeji Vám do nové sezony mnoho sportovních
úspěchů.
V Pardubicích 26. 6. 2018 Valná hromada ukončena 19 : 45 hod

_______________________

Prezident PAMAKO

