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NÁZEV SCHŮZE PRAVIDELNÁ	  SCHŮZE	  VÝBORU	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  

DATUM	  A	  ČAS	   15.	  02.	  2017,	  18:00	  hod.	  

MÍSTO	  KONÁNÍ	   	  

TYP	  SCHŮZE	   řádná	  schůze	  

ORGANIZÁTOR	   Výbor	  TJ	  LS	  Brno	  

SVOLAVATEL	   Zdeněk	  Janeček,	  předseda	  

ZAPISOVATEL	   	  

ÚČASTNÍCI	   Janeček,	  Krupica,	  Spousta,	  Šlechtický,	  Kučera,	  Durna	  (VO),Lorenc	  (KO)	  

OMLUVENI	   Fantová,	  MŠMT,	  Praha,	  Krejčiřík	  

	  
TÉMA	   Stav	  rekonstrukce	  domu	  Veslařská	  177	  ,	  areál	  loděnice	  na	  Veslařské 

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

PŘEDNESL	   Janeček	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• Projekt	  rekonstrukce	  loděnice	  na	  Veslařské	  pokračuje	  dle	  stanoveného	  harmonogramu,	  
• 15.02.	  2017	  proběhl	  20.	  kontrolní	  den,	  	  
• na	  základě	  výzvy	  byly	  podány	  žádosti	  o	  navýšení	  dotace	  ve	  výši	  1	  mil.	  na	  JMK	  (mimořádná	  individuální	  dotace	  

z	  rozpočtu	  JMK)	  a	  1	  mil.	  dle	  dotačního	  programu	  na	  investice	  na	  Statutární	  město	  Brno.	  
• Petr	  Spousta	  zkusí	  BvK	  a	  prověří,	  zda	  neuhradí	  přípojku	  –	  která	  byla	  zabetonovaná	  
• Petr	  Spousta	  –	  prověří	  zda	  plynárny	  neuhradí	  „šoupátko“	  

ZÁVĚRY	  

• projekt	  probíhá	  dle	  stanoveného	  plánu	  a	  rozhodnutí	  výboru	  TJ	  	  
	  

ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  OSOBA	   TERMÍN	  DOKONČENÍ	  

• zasílat	  zápisy	  z	  kontrolních	  dnů	  členům	  výboru	  TJ	   Fantová	   Průběžně	  zasíláno	  

• Řešit	  potřebnou	  dokumentaci	  pro	  MŠMT	  –	  nyní	  již	  pro	  vyúčtování	  
poskytnuté	  dotace	  dle	  pokynů	  p.	  Husáka	  

Fantová	   průběžně	  

• Záměr	  nabídnout	  užívání	  bytů	  na	  Veslařské	  	  členům	  TJ	  v	  pozici	  správce	  a	  
trenérů,	  zájem	  KO	  p.	  Petyowský	  

Janeček	   březen	  2017	  
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TÉMA	   Hospodaření	  	  v	  roce	  2016	  a	  výhled	  na	  rozpočet	  TJ	  na	  rok	  2017	  

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

PŘEDNESL	   Fantová	  

SITUACE	  +	  DISKUSE+ZÁVĚRY	  

• Ke	  dni	  14.	  2.	  2017	  je	  na	  účtu	  a	  v	  pokladně	  TJ	  částka	  v	  celkové	  výši	  	  758	  057	  Kč	  na	  běžný	  provoz	  	  
• 1	  109	  102	  Kč	  je	  na	  účtu	  TJ	  účelově	  určeno	  na	  rekonstrukci	  loděnice	  Veslařská	  -‐	  dotace	  města	  Brna	  z	  roku	  2016,	  
• Krejčiřík	  na	  základě	  hospodaření	  z	  roku	  2016	  zpracoval	  konečnou	  verzi	  za	  rok	  2016	  a	  návrh	  na	  vyrovnání	  provozních	  

nákladů	  mezi	  oddíly	  

ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  
OSOBA	  

TERMÍN	  
DOKONČENÍ	  

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

	  
• Návrh	  Kučera	  –	  pokud	  bude	  oddíl	  v	  celoročním	  plusu,	  převést	  mu	  to	  do	  

rozpočtu	  dalšího	  roku	  
• Aktualizace	  tabulky	  dle	  aktuální	  dat	  

Krejčiřík	  +	  členové	  
výboru	  

zasláno	  28.2.	  

• Návrh	  rozpočtu	  na	  rok	  2017	  –	  úkol	  trvá,	  urgentní	   Krejčiřík	   1.3.	  2017	  

• Revize	  dodavatelů	  energií	  –	  plyn,	  elektro	   Fantová	   poptáno	  
	  
	  
	  

	  

 
 
 

TÉMA	   Dotace	  na	  rok	  2017	  +	  vyúčtování	  dotací	  za	  rok	  2016	  

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

PŘEDNESL	   Fantová	  

SITUACE	  

	  
• 15.	  2.	  byly	  podány	  žádosti	  na	  investiční	  dotace	  na	  město	  Brno	  –	  dokončení	  rekonstrukce	  na	  loděnice	  na	  Veslařské	  a	  

rekonstrukce	  veslařského	  bazénu	  v	  loděnici	  na	  Rakovci,	  
• 28.2.	  bude	  zahájen	  příjem	  žádostí	  o	  dotace	  z	  rozpočtu	  JMK	  –	  Zkvalitnění	  sportovního	  prostředí	  v	  JMK	  a	  sportovní	  

činnost	  mládeže.	  Dle	  kritérií	  dle	  kterých	  budou	  žádosti	  posuzovány	  se	  můžeme	  přihlásit	  pouze	  do	  jednoho	  programu.	  
	  

ÚKOLY	  
ODPOVĚDNÁ	  
OSOBA	  

TERMÍN	  
DOKONČENÍ	  

Monitorovat,	  sbírat	  podklady,	  připravit	  a	  odevzdat	  žádosti	  o	  dotace	  na	  rok	  2017	   Fantová	  

dle	  termínů	  
vyhlášení	  dotačních	  
programů	  na	  rok	  

2017	  
Průběžně	  hlídat	  a	  zajišťovat	  doklady	  a	  podklady	  pro	  vyúčtování	  dotací	  za	  rok	  2016	  
a	  2017,	  upomínat	  oddíly	  pro	  včasné	  odevzdávání	  dokladů	  k	  zaúčtování	  

Fantová,	  oddíly,	  
účetní	  TJ	   průběžně,	  trvale	  

Vyúčtování	  dotací	  2016,	  program	  VIII.	  MŠMT,	  JMK	   Fantová,	  oddíly,	  
účetní	  TJ	  

vyúčtováno	  

Zajistit	  nákup	  služby	  DOTAČNÍ	  MANAGER	   Fantová	   zakoupeno,	  
sledováno	  
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	   Různé	  

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

PŘEDNESL	   Fantová	  a	  členové	  výboru	  TJ	  

SITUACE	  	  

ü Dračí	  loď	  ČH	  –	  smlouva	  oboustranně	  podepsána,	  
ü žádost	  správců	  areálu	  Rakovec	  o	  navýšení	  odměny	  pro	  správce.	  Do	  březnové	  schůze	  se	  dohodnou	  předsedové	  VO	  a	  

JO	  a	  sdělí	  rozhodnutí	  výboru	  TJ.	  
ü Fantová	  poprosila	  členy	  výboru	  TJ	  o	  harmonogram	  příprav	  členských	  oddílových	  schůzí	  dle	  OZ	  musí	  valná	  hromada	  

TJ	  schvalovat	  účetní	  uzávěrku,	  proto	  proběhne	  volební	  valná	  hromada	  1.4.	  14:00	  2017	  v	  klubovně	  loděnice	  
Rakovec.	  Volební	  schůze	  VO	  proběhne	  25.2.	  2017,	  výroční	  členská	  schůze	  JO	  22.2.	  KO	  –	  termín	  bude	  po	  schůzi	  TJ	  –	  
během	  dubna/května,	  

ü Pozvat	  na	  příští	  schůzi	  p.	  Mgr.	  Grabarčíkovou	  	  -‐	  účastní	  se	  i	  výroční	  schůze	  TJ	  
ü Komise	  pověřená	  přípravou	  změn	  (Krejšiřík/Šlechtický/Lorenc	  akceleruje	  svoji	  činnost,	  sejde	  se	  s	  Mgr.	  

Grabarčíkovou	  a	  projedná	  s	  ním	  varianty	  stanov,	  klíčové	  body	  praktického	  	  fungování	  spolku	  TJ	  vers.	  KO,VO,JO.	  
ü Fantová	  	  přípraví	  návrh	  programu,	  pozvánek	  k	  rozesílce	  členům	  TJ,	  na	  web,	  vyvěsit,	  plné	  moci	  formuláře	  atd.	  	  
ü 	  Hlavní	  úkol	  z	  usnesení	  minulé	  schůze	  TJ	  –	  právní	  a	  ekonomická	  analýza	  –	  připravit	  plnění,	  
ü Předseda	  TJ	  ukládá	  předsedovi	  KO	  a	  výboru	  KO	  v	  návaznosti	  na	  podnět	  Mgr.	  Petra	  Němečka	  a	  usnesení	  kontrolní	  komise	  

LSB	  ze	  dne	  1.2.2017	  	  o	  	  písemné	  sdělení	  o	  stavu	  členské	  základny	  KO	  ke	  dni	  22.2.2017.	  Předseda	  TJ	  požaduje	  po	  KO	  
přesný	  soupis	  členů	  se	  všemi	  osobními	  údaji.	  Seznam	  členů	  KO	  dodá	  předseda	  KO	  předsedovi	  TJ,	  resp.	  celému	  výboru	  TJ	  
do	  28.2.2017.	  	  	  
 

ü Výbor	  TJ	  	  a	  správce	  na	  Rakovci	  diskutoval	  zajištění	  občerstvení	  pro	  členy	  klubu	  vzhledem	  k	  povinnosti	  EET	  pokladen	  
ü Lorenc	  informoval	  o	  ukončení	  bufetu	  v	  areálu	  na	  Veslařské,	  
ü Fantová	  byla	  na	  odboru	  životního	  prostředí	  kvůli	  harmonogramu	  opravy	  příjezdové	  komunikace	  z	  rozpočtu	  městské	  

části	  Brno	  –	  Bystrc,	  očekávaná	  oprava	  proběhne	  v	  měsíci	  srpnu	  popř.	  začátkem	  září,	  

ÚKOLY	  

Připravit	  obecný	  dokument	  Podmínky	  pro	  pronájem	  areálu	  Rakovec	   Fantová	   úkol	  trvá	  

Připravit	  investiční	  projekty	  k	  obnově	  majetku	  TJ	   všechny	  oddíly	   úkol	  trvá	  

Passportizace	  loděnice	  KO	  a	  zapsat	  na	  KÚ	   Lorenc,	  KO	   co	  nejdříve	  

Zajistit	  možnosti	  úpravy	  brány	  	   Šlechtický,	  Kučera	   co	  nejdříve	  

Zajistit	  organizaci	  brigád	  pro	  TJ	  	   Fantová	   průběžně	  

Zajistit	  podpis	  smlouvy	  	  s	  p.	  Grabarczyk	   Lorenc	   podepsáno	  

	  info	  o	  akcích	  TJ	  na	  měsíc	  březen	  2017	  (web,	  FB,	  e-‐mailing)	   Fantová	   28.2.	  2017	  

Připomínky	  k	  provoznímu	  řádu	  areálu	  Rakovec	   VO,	  JO	   průběžně	  

ZAPSALA	   Katka	  Fantová	  dle	  podkladů	  předsedy	  TJ	  

ZA	  SPRÁVNOST	   	  

PŘÍŠTÍ	  SCHŮZE	   	  středa	  1.3.	  2017	  loděnice	  Rakovec	  v	  18.00	  hod	  

PŘÍLOHY	  ZÁPISU	   	  

ZVLÁŠTNÍ	  POZNÁMKY	   	  


