Program Valné hromady konané 13.6.2022 od 18:00 hod. v klubovně PAMAKO
1. Zahájení
2. Volba předsedajícího a zapisovatele VH
3. Volba mandátové komise a volební komise
4. Zpráva mandátové komise
5. Schválení programu VH
6. Zpráva o činnosti a hospodaření
7. Zpráva revizní komise
8. Schválení rozpočtuna sezónu 2022/23
9. Odvolání a volba nových členů STK a revizní komise
10. Informace o systému soutěží a celostátní lize
11. Informace o přenosu trestů do ročníku 2022/23
12. Diskuze
13. Vyhlášení výsledků soutěží PAMAKO za sezónu 2021/22
14. Návrh usnesení
15. Schválení usnesení
16. 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 pondělí 13. 6. 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 Veselík a zapisovatel je navržen pan J. Tesař
Kdo je pro – 16
Kdo je proti - 0
Kdo se zdržel hlasování – 1
___________________________________________________________________________
3. Volba mandátové komise a volební komise
Nyní bychom rádi přistoupili k volbě mandátové a volební komise, jejíž složení bylo navrženo
takto: předseda mandátové a volební komise: p. Miška, členové: p. Čermák, p. Faltus
Kdo je pro – 16
Kdo je proti - 0
Kdo se zdržel hlasování – 1
___________________________________________________________________________
4. Zpráva mandátové komise
Z 31 členských družstev PAMAKO je přítomno 17 družstev, což je 54,8 %.Byla dodržena
10 minutová čekací doba a poté byla přítomna nadpolovičnívětšina delegátů.
Valná hromada je usnášeníschopná v počtu přítomných delegátů.
Tímto prohlašuji, že Valná hromada PAMAKO je usnášeníschopná.
Prezentační listina bude přiložena jako příloha číslo 3.
___________________________________________________________________________
5. Schválení programu VH
Nikdo nepodal doplňující návrh k programu VH
Kdo je pro – 17
Kdo je proti – 0
Kdo se zdržel hlasování – 0

___________________________________________________________________________
6. Zpráva o činnosti a hospodaření
Zpráva o činnosti
Z důvodů nedostatku finančních prostředků byly v loňském roce provedeny jen drobné opravy,
dále byli vymalovány šatny, sprchy, na WC nové záchody a v klubovně podlaha. Dodělaní
řetězových zábran kolem hřiště. Zatím se neodehrál žádný turnaj a další turnaj (Vánoční turnaj)
se pořádá po podzimní části soutěže.
Zpráva o hospodaření za rok 2021/22
Na loňskou sezónu nám byla přidělena dotace z města ve výši 316800,- Kč, kraj na super ligu
50 000,- Kč, AMF – 40 513,- Kč,NSA – 380 087,- Kč tj. celkem 787 400,- Kč.
Na letošní sezónu PAMAKO získalo na dotacích zatím z města 227 100,-Kč, čeká se
z MŠMT(NSA) dotace 1 -0,- Kč, MŠMT(NSA) dotace 2 – 0,- Kč, AMF jaro 34 820,- Kča podzim
0,- Kč, kraj na super ligu 0,- Kč, celkem 261 920,- Kč.
O další finanční dotace se ještě jedná. To je zatím o 525 480,- Kčméně než v loňském roce.
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 číslo 2
k zápisu z Valné hromady.VH informoval pan Čermák.
VH vzala na vědomí zprávu Revizní komise.
__________________________________________________________________________
8. Schválení rozpočtu na sezónu 2021/22
Rozpočet na příští sezónu jste dostali při prezentaci a bude připojen jako příloha číslo 1 k zápisu
z Valné hromady. Rozpočet je zatím sestavený jako nevyrovnaný, stále ještě čekáme
na schválení a vyjádření.
Kdo je pro - 17
Kdo je proti - 0
Kdo se zdržel hlasování - 0
__________________________________________________________________________
9. Odvolání a volba nových členůSTK a revizní komise
Z STK odstupují stávající členové a novými členy STK jsou navrženy takto:
Prezident – Jindřich Veselík
Víceprezident – René Fizek
Hospodář – Martin Čermák
Předseda rozhodčích - Jiří Tesař
Předseda DK - Jiří Miška
Členové STK – Jiří Faltus, Miroslav Kaluža

Z revizní komise odstupují na vlastní žádostpan Bohuš Michal a pan Málek Aleš.
Novými členy revizní komise jsou navrženy pan Žďárský Jan, pan Moučka Tomáš
Kdo je pro - 17
Kdo je proti - 0
Kdo se zdržel hlasování – 0
___________________________________________________________________________
10. Informace o systému soutěží a celostátní lize
p. Tesař – informoval VH o systému soutěží na sezónu 2022/2023 - 1.liga,2. liga a 3. liga
– počty týmů v soutěžích se ještě upřesní podle přihlášených týmů.
Dále byla VH informována o průběhu letošního ročníku celostátní ligy a celostátní ligy U23
V Českém národním poháru v malém fotbale nás bude zastupovat tým FC Laguna,
ČNS se hraje 9. 7. 2022 v Plzni.
___________________________________________________________________________
11. Informace o přenosu trestů:
p. Miška – do dalšího ročníku se převádí čtyři kontumace
___________________________________________________________________________
12. Diskuse:
VH vzala na vědomí návrh pana L. Hanče ohledně kontumací v soutěžích - bude podstoupeno
k projednání a vyjádření se STK PAMAKO.
Další návrh podal p. D. Haan týká se turnaje Pohár PAMAKO - bude podstoupeno k projednání
a vyjádření se STK PAMAKO.
___________________________________________________________________________
13. Vyhlášení výsledků soutěží PAMAKO za sezonu 2021/2022:
1. liga
1. místo - FC LAGUNA

2. místo - FC DIKO

2.liga
1. místo – FC ČEMUS

2. místo – SRPSKI ORLOVI

3. liga
1. místo – AK DŘEVÁCI

2. místo – VATIKÁN

3.místo – TFT EDERA PARDUBICE
3. místo – KRYVBASS

3. místo – TJ SPARTAK SEZEMICE

_______________________________________________________________________
Nejlepší střelci za sezonu 2021/2022:
1. liga – Müller Patrik – Primaklima FS (101)
2. liga – Hofman Tomáš – FC Čemus (89)
3. liga – Karela Stanislav – AK Dřeváci(46)
_______________________________________________________________________

14. Návrh usnesení:
Valná hromada vzala na vědomí:
1. zprávu o činnosti STK za rok 2021/2022
2. zprávu o hospodaření za rok 2021/2022 a rozpočet 2022/2023
3. systém soutěží na sezónu 2022/2023
4. výsledky sezóny 2021/2022
________________________________________________________________________
15. Schválení usnesení
Pokud je to vše, přejdeme ke schválení usnesení Valné hromady.
Kdo je pro – 17
Kdo je proti – 0
Kdo se zdržel hlasování – 0
________________________________________________________________________
16. Závěr
Děkuji Vám za účast na dnešní Valné hromadě a přeji Vám do nové sezóny mnoho sportovních
úspěchů.
V Pardubicích 13. 6. 2022 Valná hromada ukončena 18 : 38hod

_______________________

Prezident PAMAKO

