
 
 

	   	   TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  –	  Zápis 

 
TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  
Rakovecká	  1236/30	   	   Strana	  1	  /	  4	  
635	  00	  Brno	  –	  Bystrc	  

NÁZEV SCHŮZE PRAVIDELNÁ	  SCHŮZE	  VÝBORU	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  

DATUM	  A	  ČAS	   31.	  01.	  201á,	  18:00	  hod.,	  místnost	  č.	  26,	  loděnice	  Rakovec	  

TYP	  SCHŮZE	   řádná	  schůze,	  vzhledem	  k	  termínu	  jarních	  prázdnin	  opět	  v	  lednu	  

ORGANIZÁTOR	   Výbor	  TJ	  LS	  Brno	  

SVOLAVATEL	   Radovan	  Šlechtický,	  předseda	  

ZAPISOVATEL	   Fantová	  

ÚČASTNÍCI	   Šlechtický,	  Durna,	  Litera,(VO)	  	  Krupica,	  Spousta,	  (JO),	  	  

OMLUVENI	   Krejčiřík,	  Mišíková,	  	  

HOSTÉ	  
Host	  za KO Zdeněk	  Žalkovský	  vysvětlil	  důvod	  své	  návštěvy	  –	  bude	  členem KO ve 
výboru TJ za Martinu Mišíkovou,	  oficiální	  stanovisko	  sdělí	  KO	  –	  výměnu	  člena ve 
výboru TJ v měsíci únoru.  Další host člen	  KK	  TJ	  LS	  Miroslav	  Možný	  

	  
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,	  Šlechtický	  

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.	  

ZÁVĚRY	  

• KO požádal o částečné snížení poplatku za užívání rekonstruované budovy z důvodu opakovaných reklamací 
v bytech pro správce a trenéra	  

• VÝBOR TJ tento projedná na základě zaslání písemné/elektronické žádosti KO	  

ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  OSOBA	   TERMÍN	  DOKONČENÍ	  

• Zaslat	  žádost	  o	  snížení	  poplatku	   	  KO	  	   co	  nejdříve	  

• Zajistit	  řešení	  plateb	  a	  prostor	  na	  Veslařské	  využívané	  trenéry	  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	  za	  rok	  2017/	  návrh	  roku	  2018	  

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

PŘEDNESL	   Fantová,	  	  

SITUACE	  +	  DISKUSE+ZÁVĚRY	  

• Ke	  dni	  31.	  01.	  2018	  je	  na	  účtu	  a	  v	  pokladně	  TJ	  částka	  v	  celkové	  výši	  	  566	  000	  Kč,	  	  
	  

• Předseda	  JO	  Krejčiřík	  zaslal	  dne	  29.1.	  elektronicky	  členům	  výboru	  TJ	  tabulku	  hospodaření	  TJ	  včetně	  vysvětlení	  
finančních	  toků	  spojených	  s	  rekonstrukcí	  budovy	  na	  Veslařské	  a	  návrhem	  na	  rozdělení	  vyrovnání	  za	  rok	  2017.	  
Jedinou	  připomínku	  obdržel	  od	  předsedy	  VO	  Kučery	  (	  úhrady	  za	  bazén	  Ponávka	  v	  roce	  2017)	  na	  základě	  této	  
připomínky	  zpracovala	  Fantová	  rozbor	  plateb	  bazénu,	  který	  bude	  do	  hospodaření	  zapracován,	  

• Z	  důvodu	  krátkého	  času	  a	  příchodu	  nového	  člena	  do	  výboru	  TJ	  bude	  návrh	  hospodaření	  připomínkován	  do	  dalšího	  
výboru	  TJ,	  

• vzhledem	  k	  předpokládaným	  příjmům	  a	  výdajům	  Výbor	  TJ	  rozhodl,	  že	  proběhne	  převod	  ve	  výši	  75	  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,	  PŘEVEDENO	  
Ø JO	  	  47	  (děti	  a	  mládež)	  +	  118	  (dospělí)	  =	  165	  členů,	  165	  000	  Kč	  PŘEVEDENO	  
Ø Celkem	  bylo	  	  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	  
	  

	  
• Připomínky	  k	  návrhu	  hospodaření	  za	  rok	  2017	  

Členové	  výboru	  TJ	   28.2.	  2018	  	  

	  
TÉMA	   Dotace	  na	  rok	  2018	  +	  vyúčtování	  dotací	  za	  rok	  2017	  

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.	  –	  žádost	  podána	  	  
• 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	  –	  žádost	  podána	  

• Aktuálně	  jsou	  vyhlášeny	  dotační	  programy	  z	  JMK	  	  -‐	  po	  diskusi	  členů	  výboru	  TJ	  bude	  podána	  stejná	  žádost	  jako	  na	  
město	  Brno	  =	  oprava	  povrchů	  v	  areálech	  na	  Rakovci	  i	  Veslařské	  

ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  
OSOBA	  

TERMÍN	  
DOKONČENÍ	  

Monitorovat,	  sbírat	  podklady,	  připravit	  a	  odevzdat	  žádosti	  o	  dotace	  na	  rok	  2018	   Fantová	   dle	  termínů	  	  

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

Fantová,	  Blatná	   dle	  termínů	  
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Spolupracovat	  na	  přípravě	  podkladů	  pro	  dotace	  2018	  dle	  pokynů	  Fantové	   Oddíly	  	   průběžně	  

	   Různé	  

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

PŘEDNESL	   Fantová	  a	  členové	  výboru	  TJ	  

SITUACE	  	  

ü Aktuálně	  je	  na	  loděnici	  realizována	  akce	  NOVÁ	  BRÁNA	  –	  v	  pátek	  2.2.	  byla	  nainstalována,	  v	  týdnu	  od	  5.2.	  proběhnou	  
další	  práce	  pro	  její	  uvedení	  do	  plného	  provozu,	  

ü Výbor	  TJ	  a	  KO	  obdržel	   dne	  23.1.	  elektronickou	  Žádost	  předsedy	  KO	  o	  zrušení	  sankce	  placení	  540.000	  Kč	  ročně	  na	  dobu	  5	  
letVýbor	  TJ	  tuto	  žádost	  projednal	  a	  vydal	  k	  ní	  toto	  stanovisko	  :	   Ačkoliv	  KO	  při	  zavedení	  poplatku	  540	  00	  Kč	  
oficiálně	  nikdy	  nerozporoval	  jeho	  výši,	  název,	  ani	  nepožadoval	  jeho	  zrušení	  a	  s	  příspěvkem	  souhlasil,	  
nyní	  výbor	  TJ	  dostal	  od	  předsedy	  KO	  Dalibora	  Lorence	  žádost	  o	  zrušení	  členského	  příspěvku	  540	  000	  
Kč	  a	  jeho	  vrácení	  v	  plné	  výši.	  Předseda	  KO	  argumentuje	  vypracováním	  posudku	  advokáta	  R.	  Chyti,	  
který	  předal	  výboru	  TJ.	  Výbor	  TJ	  jednal	  v	  dobré	  víře	  jakožto	  řádný	  hospodář	  a	  není	  si	  vědom	  
diskriminace	  KO,	  obzvláště	  v	  případě,	  kdy	  KO	  bez	  výhrad	  s	  platbou	  souhlasil	  a	  dokonce	  ji	  sám	  nabídl.	  
Výbor	  TJ	  	  se	  bude	  žádostí	  o	  zrušení	  poplatku	  zabývat,	  vyžádá	  zápisy	  KO,	  aby	  se	  oficiální	  cestou	  
dozvěděl	  stanovisko	  KO	  k	  tomuto	  poplatku.	  Aby	  výbor	  TJ	  předešel	  dalším	  spekulacím	  o	  adekvátní	  výši	  
poplatku,	  účelu	  a	  jeho	  pojmenování,	  vyžádá	  hospodaření	  KO	  s	  přesnými	  počty	  uživatelů	  areálu	  na	  
Veslařské.	  Poté	  co	  dokumenty	  obdrží,	  na	  příští	  schůzi	  dne	  28.2.	  2018	  vydá	  své	  stanovisko	  k	  
dokumentu	  "Žádost	  předsedy	  KO	  o	  zrušení	  sankce	  placení	  540.000	  Kč	  ročně	  na	  dobu	  5	  let".Zároveň	  
výbor	  vydává	  stanovisko	  k	  zavedení	  poplatku	  v	  roce	  2017:	  
Od	  chvíle,	  kdy	  bylo	  zjevné,	  že	  rekonstrukce	  budovy	  na	  Veslařské	  má	  být	  financována	  z	  dotací,	  výbor	  TJ	  
hledal	  způsob,	  jak	  jej	  naplno	  využít	  jinak,	  než	  k	  pronájmu.	  Nakonec	  se,	  na	  základě	  návrhu	  v	  té	  
době	  předsedy	  TJ	  LS	  BRNO	  Z.	  Janečka,	  dohodl	  se	  skupinou	  organizující	  sportování	  na	  dračích	  lodích,	  
kteří	  na	  loděnici	  již	  částečně	  působili,	  ale	  které	  KO	  nechtěl	  přijmout	  za	  své	  členy	  s	  tím,	  že	  mohou	  
budovu	  využít	  jaktožo	  mimořádný	  člen	  naplno	  (což	  stanovy	  TJ	  dovolují)	  a	  na	  členských	  příspěvcích	  
přinést	  do	  TJ	  částku	  540	  000,-‐	  ročně	  po	  dobu	  nejméně	  pěti	  let.	  Poté	  přišel	  KO	  s	  tím,	  že	  přesto,	  že	  
členská	  základna	  oddílu	  je	  malá	  (52	  členů	  v	  roce	  2017),	  chtějí	  nově	  rekonstruovanou	  budovu	  využít	  za	  
stejných	  podmínek,	  jako	  nabízejí	  sportovci	  na	  dračích	  lodích.	  Při	  diskusi	  výboru	  TJ	  byl	  zástupce	  KO	  
opakovaně	  dotazován,	  zda	  se	  nejedná	  o	  příliš	  velký	  luxus	  (	  s	  ohledem	  na	  očekáváaný	  nárůst	  
provozních	  nákladů	  při	  užávání	  budouvy)	  a	  zda	  KO	  bude	  schopne	  ve	  svém	  malém	  počtu	  členů	  
takovému	  závazku	  dostát.	  Předseda	  KO	  opakoval,	  že	  členové	  KO	  vědí	  co	  říkají	  a	  že	  si	  zbytek	  výboru	  TJ	  
nemusí	  dělat	  zbytečné	  starosti.	  Z	  diskuze	  také	  vyplynulo,	  že	  KO	  ke	  svému	  financování	  využíval	  a	  
nadále	  bude	  využívat	  do	  příjmu	  KO	  také	  příjmu	  plynoucích	  z	  příspěvků	  sportovců	  z	  dračích	  lodí,	  kteří	  
vykonávají	  svou	  sportovní	  činnost	  v	  druhé	  budově	  na	  Veslařské.	  Zároveň	  také	  KO	  nikdy	  oficiálně	  
nerozporoval	  pojmenování	  příspěvku/poplatku/platby	  a	  jeho	  oprávněnost	  výběru	  v	  souvislosti	  se	  
stanovami.	  Na	  základě	  toho	  výbor	  TJ	  souhlasil	  s	  navýšeným	  příspěvkem	  kanoistického	  oddílu.	  

	  
ü Fantová	  informovala	  výbor	  TJ	  o	  schůzce	  za	  účelem	  pronájmu	  areálu	  na	  Veslařské	  pro	  uspořádání	  plavecké	  části	  

závodu	  v	  Krythlonu	  dne	  11.2.	  2018	  ,	  za	  pronájem	  areálu	  bude	  po	  dohodě	  s	  předsedou	  KO	  fakturována	  částka	  ve	  výši	  
2000	  Kč,	  závod	  bude	  probíhat	  cca	  2	  hod.	  

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 Pracovní	  skupina	  pro	  akci	  „buňky“–	  Šlechtický	  (VO),	  Janeček	  (KO)	  a	  Všetečka	  (JO)	  –	  tato	  se	  zatím	  sešla	  dne	  19.1.,	  
další	  jednání	  pokračují,	  

ü Členům	  výboru	  TJ	  byl	  předán	  návrh	  na	  změnu	  stanov	  TJ	  dle	  usnesení	  z	  členské	  schůze	  1.4.	  2017	  zpracovaný	  p.	  
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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,	  II.varianta	  
návrhu	  Stanov	  bude	  předložena	  členům	  výboru	  TJ	  do	  16.2.	  2018,	  

ü 	  	  	  V	   souvislosti	   se	   změnou	   stanov	   a	   organizační	   změnou	   bude	   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.	  
	  

ÚKOLY	  

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

Zajistit	  opravu	  havárie	  bojleru	  na	  Rakovci	   Fantová,	  správce	   co	  nejdříve	  

Zpracování	  II.varianty	  návrhu	  znění	  stanov	  TJ	  po	  organizační	  změně	   Šlechtický,	  
Grabarzczyk	  

16.2.	  

Zajistit	  objednávku	  zpracování	  projektové	  dokumentace	  na	  Rekonstrukci	  hal	  
loděnice	  na	  Rakovci	  dle	  CN	  	   Fantová	   15.2.	  	  

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	  

ZAPSALA	   Katka	  Fantová	  	  

PŘÍŠTÍ	  SCHŮZE	  
středa	  28.2. 2018, místnost č. 26, Rakovec 
	  

PŘÍLOHY	  ZÁPISU	   Zpráva o hospodaření TJ LS BRNO za rok 2017 


