
Valná hromada Pardubické malé kopané z.s. PAMAKO, 

se sídlem Hůrka 1823, Bílé Předměstí (Pardubice III), 530 02 Pardubice 

IČ 481 59 123 

Zápis z VH konané v pondělí 14. 11. 2022 od 18.00 hod. v Pardubicích, Hůrka 1823, PAMAKO 

 

1. Zahájení 

Dobrý den, 

dovolte mi, abych Vás přivítal a zároveň zahájil Valnou hromadu Pardubické malé kopané. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Volba předsedajícího a zapisovatele VH 

Jako předsedající VH je navržen pan J. Tesař a zapisovatel je navržen pan Veselík 

Kdo je pro – 9 

Kdo je proti - 0 

Kdo se zdržel hlasování – 2 

___________________________________________________________________________ 

2. Volba mandátové komise  

Nyní bychom rádi přistoupili k volbě mandátové a volební komise, jejíž složení bylo navrženo 

takto: předseda mandátové komise: p. Miška, členové: p. Kaluža, p. Tesař 

 

Kdo je pro – 11 

Kdo je proti - 0 

Kdo se zdržel hlasování – 0 

___________________________________________________________________________ 

4. Zpráva mandátové komise 

Z 27 členských družstev PAMAKO je přítomno 11 družstev, což je 40,7 %. Byla dodržena 
10 minutová čekací doba a poté byla přítomna nadpoloviční většina delegátů. 
Valná hromada je usnášeníschopná v počtu přítomných delegátů. 
Tímto prohlašuji, že Valná hromada PAMAKO je usnášeníschopná. 

Prezentační listina bude přiložena jako příloha číslo 1. 

 

___________________________________________________________________________ 

5. Schválení programu VH 

 

Nikdo nepodal doplňující návrh k programu VH 

 

Kdo je pro – 11 

Kdo je proti – 0 

Kdo se zdržel hlasování – 0 



___________________________________________________________________________ 

 

6. Návrh a úprava cen členských příspěvků za člena a za družstvo na sezonu 2023/2024 

Návrh navýšení - členské příspěvky za člena ze 600,- Kč na 700,- Kč a navýšení členské 

příspěvky za družstvo ze 6.000,- Kč na 7.000,- Kč. Důvody pro navýšení zdražování energií. 

Návrh byl schválen – členské příspěvky za člena na 700,- Kč a členské příspěvky za družstvo 

na 7.000,- Kč. 

Kdo je pro – 9 

Kdo je proti - 1 

Kdo se zdržel hlasování – 1 

___________________________________________________________________________ 

7. Diskuse: 

Ligový Pohár PAMAKO – se odehraje na jaře 7.4.2023 termín bude zveřejněn na www stránkách 

PAMAKO. Vítěz je nominován na ČNP.  

Navýšení skóre při kontumaci z 5:0 na 20:0 tento návrh bude podstoupen k projednání a 

vyjádření se STK PAMAKO. 

________________________________________________________________________ 

8. Závěr 

Děkuji Vám za účast na dnešní Valné hromadě. 
 
 
V Pardubicích 14. 11. 2022 Valná hromada ukončena 18 : 38hod 
 

                                                                                                                                           

_______________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

Prezident PAMAKO               

 

 

 


