
Program Valné hromady konané 29.6.2020 od 18:00 hod. v klubovně PAMAKO 

1. Zahájení 
2. Volba předsedy a zapisovatele  VH 
3. Schválení programu VH 
4. Volba mandátové 
5. Zpráva mandátové komise 
6. Zpráva o činnosti 
7. Zpráva revizní komise 
8. Schválení rozpočtu, odměn a členských příspěvků na sezónu 2020/21 
9. Informace o celostátní lize 
10. Informace o přenosu trestů do ročníku 2020/21 
11. Diskuze 
12. Vyhlášení výsledků soutěží PAMAKO za sezónu 2019/20 
13. Návrh usnesení 
14. Schválení usnesení 
15. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 úterý 29. 6. 2020 od 18.00 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  
5. Zpráva mandátové komise 
6. Zpráva o činnosti 
7. Zpráva revizní komise 
8. Schválení rozpočtu, odměn a členských příspěvků na sezónu 2020/21 
9. Informace o celostátní lize 
10. Informace o přenosu trestů do ročníku 2020/21 
11. Diskuze 
12. Vyhlášení výsledků soutěží PAMAKO za sezónu 2019/20 
13. Návrh usnesení 
14. Schválení usnesení 
15. Závěr 

 

1.  Zahájení 
___________________________________________________________________________ 

 

2. Volba předsedy a zapisovatele VH 

Jako předsedaje navržen pan Veselík a zapisovatel je navržen pan J. Tesař 

Kdo je pro - 16 

Kdo je proti - 0 

Kdo se zdržel hlasování – 0 

___________________________________________________________________________ 

 3. Schválení programu VH 

Má někdo doplňující návrh k tomuto programu 

 

Kdo je pro – 16 

Kdo je proti – 0 

Kdo se zdržel hlasování – 0 

___________________________________________________________________________ 

4. Volba mandátové 

Nyní bychom rádi přistoupili k volbě mandátové komise, jejíž složení bylo navrženo takto: 

předseda mandátové komise: p. Miška 

členové: p. Tesař, p. Faltus 

Kdo je pro – 16 

Kdo je proti - 0 

Kdo se zdržel hlasování – 0 



___________________________________________________________________________ 

5. Zpráva mandátové komise 

Z 33 členských družstev PAMAKO je přítomno 16 družstev, což je 48,5 %. Byla dodržena 
10 minutová čekací doba i když ani poté nebyla přítomna nadpoloviční většina delegátů,  
je Valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných delegátů. 
Tímto prohlašuji, že Valná hromada PAMAKO je usnášeníschopná. 
Prezentační listina bude přiložena jako příloha č. 3. 
 
___________________________________________________________________________ 

6. Zpráva o činnosti a hospodaření 

Zpráva o činnosti 

Z důvodů nedostatku finančních prostředků nebyly v loňském roce provedeny žádné větší 
opravy : oprava lina na šatnách, výměna světel na hřišti, nové sítě na hřišti, opravený betonový 
plot, zábrany u hřiště, na stupu a u vjezdu. Byl odehrán jeden turnaj, další turnaj pořádaný se 
neuskutečnil z důvodů virusu. 
 
Zpráva o hospodaření za rok 2019/20 
 
Na loňskou sezónu nám byla přidělena dotace Města ve výši 112 900,- Kč a 300 000,- Kč, 
z MŠMT 105 600,- Kč, kraj  na super ligu 50 000,- Kč tj celkem 568 500,- Kč. 
Na letošní sezónu PAMAKO získalo na dotacích zatím z města 384 400,-Kč, z MŠMT 239 800,- 
Kč, AMF 36 000,- Kč a kraj  na super ligu 50 000,- Kč tj celkem 710 200,- Kč. O další finanční 
dotaci se ještě jedná s krajem. To je o 141 700,- Kč více. 
 

Závazky 

K dnešnímu dni neevidujeme žádné závazky vůči našim partnerům po splatnosti. 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Zpráva revizní komise 

 

Revizní zprávu jste dostali při prezentaci a bude přiložena jako příloha č. 2 

k zápisu z Valné hromady. VH informoval pan Bohuš. 

Má někdo dotazy k revizní zprávě. VH vzala na vědomí zprávu Revizní komise. 

__________________________________________________________________________ 

8. Schválení rozpočtu, odměn a členských příspěvků na sezónu 2020/21 

 

Rozpočet na příští sezónu jste dostali při prezentaci a bude připojen jako příloha č. 1 k zápisu  

z Valné hromady. Rozpočet je zatím sestavený jako vyrovnaný, stále ještě čekáme na vyjádření 

kraje. 

 Příští sezónu zůstávají odměny týmů za umístění a nejlepšího střelce v každé soutěži stejné                

( 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. Mužstvo které obdrží finanční 

odměnu má povinnost postoupit do vyšší soutěže. 

 

Členské příspěvky na příští sezónu: členské za družstvo (startovné) – 5 500,- Kč a členské 



příspěvky za hráče budou pro všechny stejné 500,- Kč za hráče. Systém soutěží zůstává stejný. 

 

Kdo je pro -16 

Kdo je proti - 0 

Kdo se zdržel hlasování - 0  

__________________________________________________________________________ 

 

9. Informace o celostátní lize 

 

p. Kaluža – VH informoval  o průběhu letošního ročníku celostní ligy 

 

V Českém národním poháru v malém fotbalu nás bude zastupovat FC Laguna a Primaklima FS 

11.7.2020 Kolín. 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Informace o přenosu trestů: 

p. Miška – do dalšího ročníku se převádí jeden trest 

___________________________________________________________________________ 

11. Diskuse: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

12. Vyhlášení výsledků soutěží PAMAKO za sezonu 2019/2020: 

1. liga 
1. místo - FC Laguna              2. místo – Primaklima FS     3. místo – FC Diko 

 
2.liga 
1. místo – Rudá hvězda          2. místo – SK Dubina           3. místo – Manuvia 

 
3. liga  
1. místo – FC Čemus 20 rok   2. místo – FC Realma          3. místo – Apendix 

 
_______________________________________________________________________ 

 

Nejlepší střelci za sezonu 2019/2020: 

1. liga-Machala Adam – FC Laguna (62)     

2. liga – Karela Stanislav – AK Dřeváci (33) 

3. liga – Straka Jaroslav ml. – FC Čemus 20 rok (32) 

_______________________________________________________________________ 

 



13. Návrh usnesení: 

Valná hromada vzala na vědomí: 
1. zprávu o činnosti STK za rok 2019/2020 
2. zprávu o hospodaření za rok 2019/2020 a rozpočet 2020/2021 
3. systém soutěží na sezonu 2020/2021 
4. výsledky sezony 2019/2020 

 
________________________________________________________________________ 

14. Schválení usnesení 

Pokud je to vše, přejdeme ke schválení usnesení Valné hromady. 
 
Kdo je pro – 16 
Kdo je proti – 0 
Kdo se zdržel hlasování – 0 
________________________________________________________________________ 

15. Závěr 

Děkuji Vám za účast na dnešní Valné hromadě a přeji Vám do nové sezóny mnoho sportovních 
úspěchů. 
 
 
V Pardubicích 29. 6. 2020 Valná hromada ukončena 18 : 32 hod 
 

                                                                                                                                           

_______________________                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                    

Prezident PAMAKO               

 

 

 


