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NÁZEV SCHŮZE PRAVIDELNÁ	  SCHŮZE	  VÝBORU	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  

DATUM	  A	  ČAS	   03.	  01.	  2017,	  18:00	  hod.,	  místnost	  č.	  26,	  loděnice	  Rakovec	  

TYP	  SCHŮZE	   řádná	  schůze	  

ORGANIZÁTOR	   Výbor	  TJ	  LS	  Brno	  

SVOLAVATEL	   Radovan	  Šlechtický,	  předseda	  

ZAPISOVATEL	   Fantová	  

ÚČASTNÍCI	   Šlechtická,	  Durna,	  Litera,	  Kučera	  (VO)	  	  Krejčiřík,	  Spousta,	  (JO),	  Mišíková	  (KO(	  

OMLUVENI	   Krupica	  

	  
TÉMA	   Pronájem	  Vokolo	  Príglu	  na	  léta	  2018-‐2020 

POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   1.	   OPAKOVANÝ	  BOD	   	  	  	  	  	  ANO	  	  	  	  	  	  	  	  	   MINULÉ	  POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   1.	  

PŘEDNESL	   Fantová	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• Proběhlo	  jednání	  Petr	  Božek,	  předseda	  JO	  a	  předseda	  TJ	  
• Diskuse	  o	  variantním	  řešení	  o	  pronájmu	  areálu	  na	  další	  roky	  

ZÁVĚR	   ODPOVĚDNÁ	  OSOBA	   TERMÍN	  DOKONČENÍ	  

• Petr	  Božek	  navrhne	  reálné	  varianty	  řešení	  s	  respektováním	  potřeb	  JO	  
(provozu	  areálu	  na	  Rakovci)	  

Božek	   co	  nejdříve	  

	  
TÉMA	   Rekonstrukce	  domu	  Veslařská	  177,	  areál	  loděnice	  na	  Veslařské,	  reklamace 

POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   2.	   OPAKOVANÝ	  BOD	   	  	  	  	  	  ANO	   MINULÉ	  POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   2.	  

PŘEDNESL	   	  Fantová,	  Mišíková	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• Výbor	  TJ	  je	  Martinou	  Mišíkovou	  průběžně	  informován	  o	  závadách	  v	  bytě	  3+kk	  a	  tyto	  se	  řeší	  standartním	  způsobem	  
–	  reklamací	  u	  dodavatele	  	  BAUCOM,	  který	  závady	  řeší.	  

• Aktuální	  závady	  v	  bytě	  –	  příčinou	  vlhkosti	  v	  předsíni	  byla	  vadná	  trubka	  z	  výroby,	  p.	  Gelbič	  (BAUCOM)	  předpokládá,	  
že	  v	  kuchyni	  to	  bude	  stejný	  problém.	  Objevil	  se	  další	  mokrý	  flek	  v	  koupelně.	  Po	  kontrole	  bylo	  zjištěno,	  že	  střecha	  
nezatéká,	  příčina	  je	  kondenzovaná	  voda,	  byla	  provedena	  provizorní	  oprava...vše	  je	  v	  řešení	  se	  spol.	  BAUCOM.	  

ZÁVĚRY	  

• Zjistit	  možnost	  úhrady	  za	  havárii	  odpadu	  (nezpůsobena	  stavbou)	  z	  pojistky	  TJ	  LS	  BRNO	  –	  pojistná	  smlouva	  předána	  
Mišíkové	  

• Výbor TJ po dohodě s členy KO stanovil poplatky spojené s výlučným užíváním části majetku TJ v budově 
na Veslařské 177. Stanovený poplatek vyjadřuje účast člena na nákladech spojených s udržováním tohoto 
majetku.	  

ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  OSOBA	   TERMÍN	  DOKONČENÍ	  

• Nahlášení	  pojistné	  události	  –	  havárie	  odpadu	   Mišíková	   úkol	  trvá	  -‐co	  
nejdříve	  

• Zajistit	  řešení	  plateb	  a	  prostor	  na	  Veslařské	  využívané	  renéry	  a	  
správcem	  na	  Veslařské,	  po	  konzultaci	  s	  Janou	  Blatnou	  

Mišíková,	  KO,	  
Šlechtický,	  Blatná	   co	  nejdříve	  

• Zjistit	  stav	  způsobu	  měření	  odběru	  energií	  v	  rekonstruované	  budově,	  
popř.	  zajistit	  měřáky	  

Čočka,	  Šlechtický	   co	  nejdříve	  
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TÉMA	   Hospodaření	  	  a	  plnění	  rozpočtu	  TJ	  na	  rok	  2017	  

POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   3.	   OPKOVANÝ	  BOD?	   	  	  	  	  	  ANO	  	  	  	  	  	  	  	  	   MINULÉ	  POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   3.	  

PŘEDNESL	   Fantová,	  	  

SITUACE	  +	  DISKUSE+ZÁVĚRY	  

• Ke	  dni	  3.	  01.	  2018	  je	  na	  účtu	  a	  v	  pokladně	  TJ	  částka	  v	  celkové	  výši	  	  716	  189	  Kč,	  	  
• z	  této	  částky	  je	  74	  777	  Kč	  vybráno	  sbírkou	  na	  krb,	  
• vzhledem	  k	  předpokládaným	  příjmům	  a	  výdajům	  Výbor	  TJ	  rozhodl,	  že	  proběhne	  převod	  ve	  výši	  74	  777	  Kč	  	  -‐	  sbírka	  

na	  krb	  finančních	  na	  spořící	  účet	  TJ	  LS	  Brno,	  
• stále	  se	  nedaří	  zjistit	  důvod	  velké	  spotřeby	  energie	  v	  letních	  měsících	  na	  Rakovci	  –	  po	  diskusi	  	  bude	  ověřena	  

energetická	  náročnost	  spotřebičů	  v	  baru	  a	  v	  kuchyni.	  
• na	  základě	  aktuální	  členské	  základny	  k	  30.11.	  2017	  budou	  oddíly	  vyzvány	  k	  úhradě	  členských	  příspěvků	  do	  TJ	  ve	  výši	  

1000	  Kč/člen	  do	  30.	  01.2018	  a	  to	  takto:	  	  
Ø VO	  63	  (děti	  a	  mládež)	  +	  97	  (dospělí)	  =	  160	  členů,	  160	  000	  Kč,	  PŘEVEDENO	  
Ø KO	  17	  (děti	  a	  mládež)	  +	  35	  (dospělí)	  =	  52	  členů,	  52	  000	  Kč,	  
Ø JO	  	  47	  (děti	  a	  mládež)	  +	  118	  (dospělí)	  =	  165	  členů,	  165	  000	  Kč	  PŘEVEDENO	  
Ø Celkem	  bude	  zasláno	  na	  účet	  TJ	  377	  000	  Kč	  členských	  příspěvků	  za	  rok	  2017	  do	  TJ	  

ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  
OSOBA	  

TERMÍN	  
DOKONČENÍ	  

• Monitorovat	  platby,	  cash-‐flow	  TJ	   Fantová	  
průběžně,	  trvale	  

	  

• Zajistit	  převod	  nájem	  Aetna	  za	  rok	  2017	  na	  účet	  KO	   Šlechtický,	  Fantová	   splněno	  

	  
• Připravit	  tabulku	  aktuálního	  stavu	  rozpočtu	  –	  výdaje,	  příjmy	  TJ	  	  za	  rok	  

2017	  
Fantová,	  Krejčiřík	   	  splněno	  

	  
TÉMA	   Dotace	  na	  rok	  2017	  +	  vyúčtování	  dotací	  za	  rok	  2018	  

POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   č.4	   OPAKOVANÝ	  BOD?	   	  	  	  	  	  ANO	  	  	  	  	  	  	  	  	   MINULÉ	  POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   4.	  

PŘEDNESL	   Fantová	  

SITUACE	  

• Byl	  vyhlášen	  program	  na	  investice	  či	  opravy	  z	  města	  Brna	  pro	  sport	  –	  termín	  podání	  14.1.,	  
• Mišíková	  zopakovala	  žádost	  KO	  na	  rekonstrukci	  hřiště	  na	  Veslařské,	  

Výbor	  TJ	  vyhodnotil	  a	  rozhodl	  o	  podání	  žádosti	  na	  město	  Brno	  na	  projekt	  s	  názvem	  „Opravy	  povrchů	  ve	  
sportovních	  areálech	  TJ	  LS	  BRNO	  Rakovec	  a	  Veslařská“	  se	  záměrem	  opravit	  povrchy	  před	  loděnicí	  na	  Rakovci	  a	  plochy	  
pro	  parkovací	  stání	  na	  Veslařské,	  

• Byl	  vyhlášen	  program	  na	  investice	  či	  opravy	  z	  města	  Brna	  pro	  volnočasové	  aktivity	  dětí	  a	  mládeže	  –	  termín	  podání	  
31.1.,	  Výbor	  TJ	  rozhodl	  o	  podání	  žádosti	  na	  opravu	  krbů	  –	  v	  klubovně	  i	  v	  atriu	  na	  Rakovci,	  	  v	  případě	  návrhu	  KO	  bude	  
žádost	  doplněna	  o	  nákup	  materiálu	  do	  kluboven	  na	  Veslařské,	  

• Dotační	  programy	  z	  JMK	  není	  známý	  termín	  vyhlášení,	  	  
• Dotační	  program	  z	  MŠMT	  	  -‐	  program	  Můj	  klub	  (sdružený	  program	  IV	  a	  VIII)	  žádost	  podána	  28.12.	  

	  

ÚKOLY	  
ODPOVĚDNÁ	  
OSOBA	  

TERMÍN	  
DOKONČENÍ	  

Monitorovat,	  sbírat	  podklady,	  připravit	  a	  odevzdat	  žádosti	  o	  dotace	  na	  rok	  2018	   Fantová	   dle	  termínů	  	  
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Zpracování	  položkových	  rozpočtů	  	  pro	  projekt	  na	  město	  Brno	  –	  oprava	  povrchů	  
	  

Krejčiřík,	  Mišíková	   7.1.	  2018	  

Návrh	  na	  vybavení	  klubovny	  na	  Veslařské	   Mišíková	   20.1.	  2018	  

Zpracování	  položkového	  rozpočtu	  na	  opravu	  obou	  krbů	  na	  Rakovci	   Šlechtický	   20.1.	  2018	  

Průběžně	  hlídat	  a	  zajišťovat	  doklady	  a	  podklady	  pro	  vyúčtování	  dotací	  za	  rok	  
2017,	  upomínat	  oddíly	  pro	  včasné	  odevzdávání	  dokladů	  k	  zaúčtování	  

Fantová,	  oddíly,	  
účetní	  TJ	   průběžně,	  trvale	  

Spolupracovat	  na	  přípravě	  podkladů	  pro	  dotace	  2018	  dle	  pokynů	  Fantové	   oddíly	  TJ	  
průběžně	  dle	  
termínů	  sběru	  

žádostí	  

	   Různé	  

POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   5.	   OPAKOVANÝ	  BOD?	   	  	  	  	  	  ANO	  	  	  	  	  	  	  	  	   MINULÉ	  POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   5.	  

PŘEDNESL	   Fantová	  a	  členové	  výboru	  TJ	  

SITUACE	  	  

ü Byla	  ukončena	  akce	  OPRAVA	  PŘÍJEZDOVÝCH	  KOMUNIKACÍ	  před	  areálem	  na	  Rakovci.	  Na	  rok	  2018	  máme	  písemný	  
příslib	  městské	  části	  Brno-‐Bystrc	  na	  opravu	  cesty	  u	  zadní	  brány,	  	  

ü Aktuálně	  je	  na	  loděnici	  realizována	  akce	  NOVÁ	  BRÁNA,	  vzhledem	  k	  termínu	  vánočních	  svátků	  bude	  nová	  brána	  
hotova	  do	  konce	  měsíce	  ledna	  2018	  a	  to	  včetně	  režimu	  vstupů	  a	  vjezdů,	  

ü Krejčiřík	  poptal	  projektanty,	  kteří	  mohou	  připravit	  projekty	  pro	  jednotlivé	  investiční	  akce	  potřebné	  v	  areálu	  
loděnice	  Rakovec	  –	  loděnice,	  stupně,	  opěrná	  zeď	  u	  zadního	  výjezdu	  z	  klubu	  atd	  –	  výboru.	  	  

ü Výbor	  TJ	  po	  diskusi	  o	  dalším	  řešení	  buněk	  doporučil	  stanovit	  vyjednávací	  skupinu	  –	  Šlechtický	  (VO),	  Janeček	  (KO)	  a	  
Všetečka	  (JO)	  –	  tato	  se	  zatím	  nesešla	  a	  neproběhlo	  další	  jednání,	  

ü Členům	  výboru	  TJ	  byl	  předán	  návrh	  na	  změnu	  stanov	  TJ	  dle	  usnesení	  z	  členské	  schůze	  1.4.	  2017	  zpracovaný	  p.	  
Grabarczykovou	  k	  připomínkování	  a	  k	  připomínkování	  do	  oddílů.	  Připomínky	  za	  KO	  zaslal	  předseda	  KO,	  předseda	  JO	  
a	  člen	  výboru	  VO.	  Připomínky	  z	  oddílů	  budou	  předány	  p.	  Grabarczyk	  k	  zapracování	  do	  nových	  stanov,	  

ü 	  	  	  V	   souvislosti	   se	   změnou	   stanov	   a	   organizační	   změnou	   bude	   pravděpodobně	   nutné	   uspořádat	   v	   roce	   2018	   dvě	  
členské	   schůze.	   Vzhledem	   k	   tomu,	   že	   dubnové	   víkendy	   jsou	   již	   závodní	   sezonou	   pro	   všechny	   oddíly	   je	   navržený	  
termín	   členských	   schůzí	   ve	   všedních	   dnech	   a	   to	   středy	   4.	   a	   11.4.	   2018	   –	   členové	   TJ	   byli	   o	   těchto	   termínech	  
informováni,	  

ü   Hořovský informoval o havarijním stavu trubek na bojler pro ohřev teplé vody, nutné zajistit instalatéra 

ÚKOLY	  

Připravit	  investiční	  projekty	  k	  obnově	  majetku	  TJ	  
Krejčiřík	  +	  
projektant	   dle	  možností	  

Zajistit	  opravu	  havárie	  bojleru	  na	  Rakovci	   Fantová,	  správce	   co	  nejdříve	  

Připomínky	  k	  návrhu	  znění	  stanov	  TJ	  po	  organizační	  změně	   Výbor	  TJ	   splněno	  

Zajistit	  objednávku	  zpracování	  projektové	  dokumentace	  na	  Rekonstrukci	  hal	  
loděnice	  na	  Rakovci	  dle	  CN	  	   Fantová	  

úkol	  trvá,	  
Šlechtický	  probere	  
s	  Krejčiříkem	  

Podpis	  nájemní	  smlouvy	  +	  další	  náležitosti	  s	  tímto	  spojené	  pro	  PM	  na	  rok	  
2018/dále	   Šlechtický	   dle	  pokynu	  PM	  

Zajistit	  zpracování	  projektu	  pro	  opěrnou	  zídku	  u	  vjezdu	  k	  zadní	  bráně	  na	  Rakovci	   Krejčiřík	   úkol	  trvá	  

Předložení	  návrhu	  souhlasného	  prohlášení	  orgánům	  ČVK	  o	  vedení	  hranice	  
pozemků	  mezi	  kluby	  a	  následně	  zajištění	  zápisu	  do	  KN	  

Šlechtický	   dle	  možností	  

	  info	  o	  akcích	  TJ	  na	  měsíc	  únor	  pro	  členy	  TJ	  (web,	  FB,	  e-‐mailing)	   Fantová	   31.	  01.	  2018	  

Připomínky	  k	  provoznímu	  řádu	  areálu	  Rakovec	  na	  základě	  zaslaného	  návrhu	  JO	   VO,	  Kučera	   prosinec	  2017	  
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ZAPSALA	   Katka	  Fantová	  	  

PŘÍŠTÍ	  SCHŮZE	  
středa	  31.1. 2018, místnost č. 26, Rakovec 
	  

PŘÍLOHY	  ZÁPISU	    


