
Valná hromada Pardubické malé kopané PAMAKO,
se sídlem Hůrka 1823, Bílé Předměstí (Pardubice III), 530 02 Pardubice 

IČ 481 59 123
konaná v úterý 27. 6. 2017 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 komise
5. Zpráva mandátové komise
6. Zpráva o činnosti a hospodaření
7. Zpráva revizní komise
8. Schválení rozpočtu na sezónu 2017/18
9. Úprava počtu hracích kol ve veteránské lize
10. Změna a úprava pravidel
11. Informace o celostátní lize
12. Informace o přenosu trestů do ročníku 2017/18
13. Diskuze
14. Pražská plynárenská
15. Vyhlášení výsledků soutěží PAMAKO za sezónu 2016/17
16. Návrh usnesení
17. Schválení usnesení
18. Závěr

1. Zahájení
____________________________________________________________________

2. Volba předsedy a zapisovatele VH

Jako předsedu navrhuji pana Veselíka
a zapisovatele navrhuji pana Čermáka

Kdo je pro - 21
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 - 1
Kdo se zdržel hlasování - 0

____________________________________________________________________



4. Volba mandátové komise

Nyní bychom rádi přistoupili k volbě mandátové komise, jejíž složení bylo navrženo 
takto:
předseda mandátové komise: p. Miška
členové: p. Kaluža, p. Kot

Kdo je pro – 21
Kdo je proti - 0
Kdo se zdržel hlasování – 0

_______________________________________________________________________
5. Zpráva mandátové komise

Z 46 členských družstev PAMAKO je přítomno 21 družstev, což je 45,7%.
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. Zpráva o činnosti a hospodaření
p. Čermák

Zpráva o činnosti
Byla započata rekonstrukce kotelny, která bude pokračovat. Dále bylo vymalováno 
celé zázemí a šatny, na šatnách je vyměněné lino, výměna dveří a oprava střídaček na
hřišti.
Plánujeme zateplení šaten, zateplení kanceláře a šatny rozhodčích. Na chodbě 
vyměnit lino a dát protiskluzové a oprava obrubníků okolo hřiště. Posílit zdroj teplé 
vody zakoupením ještě jednoho bojleru. Jsou zakoupené nové sítě na branky i 
ochranné sítě okolo hřiště.

Zpráva o hospodaření za rok 2016/17
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 ve výši 377 
400,- Kč.
Na letošní sezónu PAMAKO získalo dotaci ve výši 384 300,-Kč.

Informace o dotacích z města – nájem, plat, provozní režii, energie (384 300,- Kč)
Program IV (MŠMT) není schválen – na provoz sportovišť, provozní režie 
(cca 135 000,- Kč,neschváleno)
MŠMT – mládež ( 64 000,- Kč)
Kraj – DRFG Superliga ( 50.000 Kč,-)
Svaz - DRFG Superliga (cca 136 000 Kč,-) - neschváleno
Dotace celkem – ( 498 300 Kč,- ; 271 000 Kč,- neschváleno)



Závazky
K dnešnímu dni jsou veškeré naše závazky vůči našim partnerům splacené.

Informace o jednání s městem o výstavbě nového zázemí pro PAMAKO
je hotová projektová dokumentace na zázemí PAMAKO, projektová dokumentace na
hřiště, osvětlení, oplocení areálu byla pozastavena, není prioritou. Jako PAMAKO 
jsme na pátém místě v prioritách, jsou tu důležitější investice.

Informace o výsledku trestního řízení s p. Tomášem Valterou
Dne 16.2.2017 byl ukončen soudní spor s p. Tomášem Valterou s tímto závěrem:
Pan Tomáš Valtera je odsouzen na 3 roky podmíněně s tím, že do 4 let musí uhradit 
Pamaku celkovou způsobenou škodu ve výši 371 154,-- Kč. S úhradou těchto peněz 
ale v budoucnu nepočítáme.

_______________________________________________________________________
7. Zpráva revizní komise

Revizní zprávu jste dostali při prezentaci a bude přiložena jako příloha č. 2
k zápisu z Valné hromady. Pan Málek
Má někdo dotazy nebo návrh k revizní zprávě.

Kdo je pro - 21
Kdo je proti - 0
Kdo se zdržel hlasování - 0

_______________________________________________________________________
8. Schválení rozpočtu na sezónu 2017/18
p.Čermák

Rozpočet je sestavený 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, veteráni 1.místo – 3000,- Kč, 2.místo – 2000,- Kč, 
3.místo – 1000,- a nejlepší střelec pohár, diplom. Tyto finanční odměny se vyplácejí 
pouze na Valné hromadě.
 Rádi bychom vytvořili finanční rezervu, ze které bychom mohli čerpat
v případě nenadálých událostí, případně při výpadku dotací ze strany města
v budoucích obdobích. Získané dotační finanční prostředky jsou ale účelově
vázány a musí být účelově i vyčerpány. Tzn., že máme více prostředků na provoz
areálu PAMAKO, ale z těchto prostředků nemůžeme vytvářet finanční rezervu
pro budoucí období. Naším cílem pro další sezónu bude vyčerpat 100% dotací a 
ušetřit co nejvíce dotačně nevázaných finančních prostředků.

Kdo je pro - 20
Kdo je proti - 0
Kdo se zdržel hlasování - 1

_______________________________________________________________________



9. Úprava počtu hracích kol ve veteránské lize

Úprava kol ve veteránské lize se bude odvíjet od počtu přihlášených družstev.
Věková hranice pro veteránskou ligu na sezónu 2017/2018 zůstává 38 let.
Systém soutěží na sezonu 2017/2018 zůstává stejný.

10. Změna a úprava pravidel
p. Tesař
Informace ke změně pravidel PAMAKO
Rozhodčí – informace

_______________________________________________________________________
11. Informace o celostátní lize

p. Kaluža – informoval o průběhu letošního ročníku celostní ligy
V Českém národním poháru v malém fotbalu nás bude pravděpodobně zastupovat
FC Laguna.

________________________________________________________________________
12. Informace o přenosu trestů:
p. Miška – žádné tresty se nepřevádějí

________________________________________________________________________
13. Diskuse:

Občerstvení na Valné hromadě
Zvážit vybírání vratné kauce v rámci startovného, která by byla vrácena při splnění
daných podmínek.

Kdo je pro - 12
Kdo je proti - 9
Kdo se zdržel hlasování - 0

_______________________________________________________________________
14. Pražská plynárenská
Informace nám podala paní V. Smutná

_______________________________________________________________________
15. Vyhlášení výsledků soutěží PAMAKO za sezonu 2016/2017:

1. liga
1. místo - FC Laguna 2. Místo – TFT Antimuf 3. Místo – Primaklima FS
2. liga
1. místo – Městští hejsci 2. Místo – Matadors 3. místo – Bad Boys Rosice
3. liga A
1. místo – AK Dřeváci 2. Místo – FK Psinek Danotix 3. Místo – FC Spalovači
Veteránská liga
1. místo – FC Čemus 2. Místo – Milk Star 3. Místo – FC Boca Seniors



Nejlepší střelci za sezonu 2016/17:

1. liga - Záruba David – Primaklima (42)
2. liga – Málek Jan – Jets From Slovan (50)
3. liga – Jiroutek Tomáš - FK Psinek Danotix (35)
Veteránská liga – Tesař Jiří - FC Boca Seniors (42)

_______________________________________________________________________
16. Návrh usnesení:

Valná hromada vzala na vědomí:
1. zprávu o činnosti STK za rok 2016/2017
2. zprávu o hospodaření za rok 2016/2017 a rozpočet 2017/2018
3. systém soutěží na sezonu 2017/2018
4. výsledky sezony 2016/2017

_______________________________________________________________________
17. Schválení usnesení

Pokud je to vše, přejdeme ke schválení usnesení Valné hromady.
Kdo je pro – 21
Kdo je proti – 0
Kdo se zdržel hlasování – 0

________________________________________________________________________
18. Závěr

Děkuji Vám za účast na dnešní Valné hromadě a přeji Vám do nové sezony mnoho
sportovních úspěchů.
V Pardubicích 27. 6. 2017 Valná hromada ukončena 20:36 hod

_______________________
Prezident PAMAKO


