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NÁZEV SCHŮZE PRAVIDELNÁ	  SCHŮZE	  VÝBORU	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  

DATUM	  A	  ČAS	   01.	  03.	  2017,	  18:00	  hod.	  

MÍSTO	  KONÁNÍ	   	  

TYP	  SCHŮZE	   řádná	  schůze	  

ORGANIZÁTOR	   Výbor	  TJ	  LS	  Brno	  

SVOLAVATEL	   Zdeněk	  Janeček,	  předseda	  

ZAPISOVATEL	   Fantová	  

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

OMLUVENI	   	  

HOSTÉ	   Mgr.	  Eva	  Grabarczyk,	  Mirek	  Možný	  člen	  kontrolní	  komise	  

	  
TÉMA	   Organizační	  změna	  uspořádání	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO 

POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   1.	   OPAKOVANÝ	  BOD	   	  	  	  	  	  NE	  	  	  	  	  	  	  	  	   MINULÉ	  POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   0	  

PŘEDNESL	   Mgr.	  Grabarczyk,	  Šlechtický	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• Členové	  výboru	  Lorenc,	  Šlechtický	  a	  Krejčířík	  pracovali	  na	  plnění	  úkolu	  danou	  usnesením	  z	  výroční	  členské	  schůze	  
20.2.	  2016,	  

• Dle	  podkladů,	  požadavků	  	  a	  konzultace	  výše	  uvedené	  skupiny	  zpracovala	  Mgr.	  Eva	  Grabarczyk	  na	  základě	  smluvního	  
vztahu	  s	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  „Právní	  analýzu	  současného	  a	  navrhovaného	  stavu“	  tykající	  se	  organizačního	  
uspořádání	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  	  v	  následujícím	  období.	  Tento	  dokument	  podrobně	  představila	  a	  vysvětlila	  
dalším	  členům	  výboru	  TJ,	  

• Po	  dlouhé	  diskusi	  a	  zodpovězení	  mnoha	  doplňujících	  otázek	  Výbor	  TJ	  rozhodl,	  že	  tento	  dokument	  a	  navrhované	  
změny	  předloží	  na	  výroční	  členské	  schůzi	  se	  záměrem	  schválení	  navrhované	  změny	  a	  získat	  na	  další	  období	  mandát	  
členské	  základny	  připravit	  konkrétní	  a	  	  potřebné	  kroky	  nutné	  ke	  schválení	  a	  zavedení	  organizační	  změny	  
v	  uspořádání	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO.V	  případě	  schválení	  	  bude	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  sdružovat	  tři	  subjekty	  –
veslařský	  a	  jachetní	  oddíl	  jako	  pobočné	  spolky	  a	  oddíl	  kanoistický	  jako	  spolek	  samostatný.	  Tato	  změna	  bude	  
probíhat	  dle	  konkrétního	  časového	  harmonogramu	  a	  jednotlivých	  kroků,	  které	  jsou	  v	  souvislosti	  se	  změnou	  nutné.	  	  

• Výbor	  TJ	  rozhodl,	  že	  prezentace	  navrhované	  organizační	  změny	  bude	  zařazena	  jako	  samostatný	  bod	  prpgramu	  
volební	  členské	  schůze	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  za	  účasti	  a	  právní	  podpory	  Mgr.	  Evy	  Grabarczyk	  1.4.	  2017.	  
Dokument	  právní	  analýzy	  současného	  a	  navrhovaného	  stavu	  bude	  zpřístupněn	  členské	  základně	  před	  výroční	  
členskou	  schůzí	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  na	  webových	  stránkách	  TJ	  a	  v	  tištěné	  verzi	  na	  nástěnkách	  v	  obou	  areálech.	  

	  

ZÁVĚRY	  

• Připravit	  pozvánku	  na	  výroční	  členskou	  schůzi	  včetně	  příloh	  a	  dokumentu	  právní	  analýzy	  a	  zajistit	  distribuci	  všemi	  
komunikačními	  kanály	  mezi	  členskou	  základnu	  s	  cílem	  zajištění	  max.	  informovanosti	  před	  Výroční	  členskou	  schůzí	  TJ	  
LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  dnes	  1.4.	  2017.	  
	  

ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  OSOBA	   TERMÍN	  DOKONČENÍ	  

• POZVÁNKA	  na	  výroční	  členskou	  schůzi	  TJ	   Fantová	   10.	  3.	  2017	  

• PODKLADY	  pro	  program	  členské	  schůze	  –	  zprávy	  o	  sportovní	  činnosti	  
oddílů	  v	  roce	  2016	  

Předsedové	  oddílů	   1.4.	  2017	  

• ZPRÁVA	  o	  činnosti	  výboru	  TJ	  a	  informace	  o	  rekonstrukci	  Veslařské	   Janeček	   1.	  4.	  2017	  
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• PREZENTACE	  návrhu	  organizačního	  uspořádání	  TJ	  LS	  BRNO	  –	  právní	  a	  
ekonomická	  analýza	  	  

Šlechtický	   1.4.	  2017	  

• HOSPODAŘENÍ	  za	  rok	  2016	  a	  výhled	  do	  roku	  2017	  (tištěný	  podklad	  pro	  
členskou	  základnu)	  

Krejčiřík	   25.	  3.	  2017	  

• Zajištění	  osob	  na	  organizaci	  členské	  schůze	  –	  prezenční	  listiny,	  komise	  

Každý	  oddíl	  dodá	  4	  
jména	  pro	  

spolupráci	  na	  
organizaci	  schůze	  

25.	  3.	  2017	  

	  
TÉMA	   Projednání podnětu p. Němečka – členství v TJ LODNÍ SPORTY BRNO a KO 

POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   2.	   OPAKOVANÝ	  BOD	   	  	  	  	  	  NE	  	  	  	  	  	  	  	  	   MINULÉ	  POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   0	  

PŘEDNESL	   Janeček,	  Lorenc,	  Možný	  	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• Výbor	  TJ	  obdržel	  zápis	  z	  jednání	  kontrolní	  komise	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  ze	  dne	  1.2.	  2017,	  
• Výbor	  TJ	  obdržel	  podnět	  p.	  Němečka	  se	  žádostí	  o	  projednání	  	  ve	  věci	  řádného	  členství	  členů	  KO	  a	  TJ,	  
• Dalibor	  Lorenc	  informoval	  výbor	  TJ,	  že	  snaha	  prezentovat	  přijetí	  posádek	  dračích	  lodí	  byla	  vedena	  snahou	  KO	  

vyrovnat	  se	  JO	  a	  VO	  počtem	  členů,	  nicméně	  dle	  jeho	  slov	  KO	  nikdy	  neměl	  v	  úmyslu	  je	  přijmout	  jako	  řádné	  členy	  a	  
proto	  je	  také	  nepřijal.	  

• Vzhledem	  k	  náročnému	  programu	  schůze	  výboru	  TJ	  dne	  1.3.	  předseda	  TJ	  navrhl	  p.	  Němečkovi,	  že	  bude	  pozván	  na	  
další	  nejbližší	  schůzi	  výboru	  TJ,	  

• Výbor	  TJ	  a	  zástupce	  kontrolní	  komise	  zrekapitulovali	  podnět	  p.	  Němečka,	  
• Výbor	  TJ	  rozhodl,	  že	  Janeček	  požádá	  	  p.	  Němečka	  o	  doložení	  dokumentu	  resp.	  nějakého	  dalšího	  průkazného	  

materiálu,	  kvůli	  kterému	  jsou	  si	  Brněnští	  draci	  jisti,	  že	  jsou	  členy	  KO	  přijatými	  výborem	  KO.	  	  

ZÁVĚRY	  

• Vyřešit	  podnět	  p.	  Němečka	  s	  jasným	  rozhodnutím	  a	  bez	  možného	  poškození	  dobrého	  jména	  TJ	  

ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  OSOBA	   TERMÍN	  DOKONČENÍ	  

• Informovat	  p.	  Němečka	  o	  rozhodnutí	  výboru	  TJ	  	   Janeček	   15.	  3.	  2017	  

	  
	  
	  
TÉMA	   Stav	  rekonstrukce	  domu	  Veslařská	  177	  ,	  areál	  loděnice	  na	  Veslařské 

POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   3.	   OPAKOVANÝ	  BOD	   	  	  	  	  	  ANO	  	  	  	  	  	  	  	  	   MINULÉ	  POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   1.	  

PŘEDNESL	   SPousta	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• Projekt	  rekonstrukce	  loděnice	  na	  Veslařské	  pokračuje	  dle	  stanoveného	  harmonogramu,	  
• 01.03.	  2017	  proběhl	  23.	  kontrolní	  den	  za	  účasti	  Petra	  Spousty,	  
• 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.	  Obě	  žádosti	  jsou	  v	  procesu	  
přípravy	  ke	  schválení	  –	  JMK	  v	  plné	  výši,	  Brno	  asi	  800	  000	  Kč.	  

ZÁVĚRY	  

• projekt	  probíhá	  dle	  stanoveného	  plánu	  a	  rozhodnutí	  výboru	  TJ	  	  
	  

ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  OSOBA	   TERMÍN	  DOKONČENÍ	  



 
 

	   	   TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  –	  Zápis 

 
TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  
Rakovecká	  1236/30	   	   Strana	  3	  /	  4	  
635	  00	  Brno	  –	  Bystrc	  

• 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	  

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

POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   4.	   OPKOVANÝ	  BOD?	   	  	  	  	  	  ANO	  	  	  	  	  	  	  	  	   MINULÉ	  POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   2.	  

PŘEDNESL	   Krejčiřík	  

SITUACE	  +	  DISKUSE+ZÁVĚRY	  

• Ke	  dni	  14.	  2.	  2017	  je	  na	  účtu	  a	  v	  pokladně	  TJ	  částka	  v	  celkové	  výši	  	  1	  761	  751	  Kč,	  z	  toho	  748	  649	  Kč	  na	  běžný	  provoz,	  
• 	  1	  013	  102	  Kč	  je	  na	  účtu	  TJ	  účelově	  určeno	  na	  rekonstrukci	  loděnice	  Veslařská	  -‐	  dotace	  města	  Brna	  z	  roku	  2016,	  
• 	  Z	  celkového	  rozpočtu	  akce	  je	  ve	  výši	  	  5	  986	  000	  Kč	  je	  k	  dnešnímu	  dni	  zaplaceno	  3	  287	  000	  za	  stavební	  práce,	  
• do	  doby	  ukončení	  stavby	  zbývá	  uhradit	  částku	  ve	  výši	  2	  699	  000	  Kč	  +	  náklady	  na	  stavební	  dozor	  51	  000	  Kč,	  
• Krejčiřík	  na	  základě	  hospodaření	  z	  roku	  2016	  zpracoval	  konečnou	  verzi	  za	  rok	  2016,	  návrh	  na	  vyrovnání	  provozních	  

nákladů	  mezi	  oddíly	  a	  návrh	  rozpočtu	  pro	  rok	  2017	  
• Výbor	  TJ	  projednal	  návrh	  rozpočtu	  TJ	  na	  rok	  2017	  bez	  připomínek	  

ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  
OSOBA	  

TERMÍN	  
DOKONČENÍ	  

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

	  

• Revize	  dodavatelů	  energií	  –	  plyn,	  elektro	   Fantová	   poptáno	  

TÉMA	   Dotace	  na	  rok	  2017	  +	  vyúčtování	  dotací	  za	  rok	  2016	  

POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   5.	   OPAKOVANÝ	  BOD?	   	  	  	  	  	  ANO	  	  	  	  	  	  	  	  	   MINULÉ	  POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   3.	  

PŘEDNESL	   Fantová	  

SITUACE	  

	  
• Na	  účtu	  VO	  dotace	  na	  vrcholový	  sport	  ve	  výši	  398	  000	  Kč,	  JO	  57	  200	  Kč,	  
• Radou	  města	  Brna	  projednány	  dotace	  230	  000	  Kč	  na	  provoz	  (	  o	  30	  000	  Kč	  více	  než	  v	  roce	  2016),	  40	  000	  Kč	  na	  MČR	  

v	  jachtingu	  a	  100	  000	  Kč	  na	  Mezinárodní	  veslařskou	  regatu	  mládeže,	  potvrdí	  Zastupitelstvo	  města	  Brna	  7.3.,	  peníze	  
by	  měly	  být	  do	  konce	  měsíce	  března	  na	  účtu	  TJ	  a	  oddílů,	  

• Dotace	  na	  dofinancování	  investice	  na	  Veslařské	  na	  městě	  i	  kraji	  jsou	  ve	  fázi	  příprav	  ke	  schválení,	  projednávat	  bude	  
ZJMK	  v	  dubnu,	  Zastupitelstvo	  města	  v	  červnu,	  

• v	  přípravě	  je	  žádost	  o	  poskytnutí	  dotace	  z	  rozpočtu	  JMK	  –	  Zkvalitnění	  sportovního	  prostředí	  v	  JMK	  –	  opravy	  a	  údržba.	  
Max.	  poskytnuté	  částky	  200	  000	  Kč,	  pro	  větší	  úspěšnost	  nutná	  spoluúčast	  50%.	  

	  

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	   Fantová,	  oddíly,	   průběžně,	  trvale	  
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a	  2017,	  upomínat	  oddíly	  pro	  včasné	  odevzdávání	  dokladů	  k	  zaúčtování	   účetní	  TJ	  

Vyúčtování	  dotací	  2016	  –	  město	  Brno,	  mládež	  	   Fantová,	  oddíly,	  
účetní	  TJ	  

30.3.	  2017	  

	   Různé	  

POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   6.	   OPAKOVANÝ	  BOD?	   	  	  	  	  	  ANO	  	  	  	  	  	  	  	  	   MINULÉ	  POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   4.	  

PŘEDNESL	   Fantová	  a	  členové	  výboru	  TJ	  

SITUACE	  	  

ü Dračí	  loď	  ČH	  –	  smlouva	  oboustranně	  podepsána,	  vystavena	  faktura	  k	  úhradě	  dle	  dohody	  loď	  koupí	  VO,	  
ü žádost	  správců	  areálu	  Rakovec	  o	  navýšení	  odměny	  pro	  správce	  –	  Kučera	  navrhl	  zvýšení	  částky	  o	  2	  000	  Kč,	  Krejčiřík	  

navrhl	  řešit	  navyšování	  odměn	  dle	  provedených	  prací	  navíc	  nebo	  jako	  odměnu	  za	  akce,	  které	  přesahují	  běžný	  
provozní	  chod	  areálu,	  Durna	  navrhl	  zvýšení	  částky	  o	  1000	  Kč.	  

ü Výbor	  TJ	  schválil	  zvýšení	  částky	  –	  měsíční	  odměny	  za	  služby	  správce	  o	  1000	  Kč/měsíc	  s	  platností	  od	  měsíce	  února	  
2017,	  

ü Šlechtický	  vznesl	  dotaz	  na	  komunikaci	  p.	  Lorence	  se	  zájemcem	  užívání	  areálu	  loděnice	  Veslařská	  spol.	  Torrsen	  
ü Dalibor	  Lorenc	  potvrdil,	  že	  s	  spol.	  Torrsen	  jednal	  a	  nabídl	  jim	  něco	  jiného,	  než	  bylo	  předjednáno	  s	  tím,	  že	  

předjednaná	  varianta	  není	  schůdná.	  Dle	  jeho	  slov	  v	  takovém	  případě	  firma	  Torrens	  raději	  zvolí	  variantu	  mobilních	  
kontejnerů	  na	  pozemku	  ČVK.	  

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	  	   Lorenc,	  KO	   co	  nejdříve	  

Zajistit	  možnosti	  úpravy	  brány	  	   Šlechtický,	  Kučera	   co	  nejdříve	  

Zajistit	  organizaci	  brigád	  pro	  TJ	  	   Fantová	   průběžně	  

	  info	  o	  akcích	  TJ	  na	  měsíc	  duben	  2017	  (web,	  FB,	  e-‐mailing)	   Fantová	   30.	  3.	  2017	  

Připomínky	  k	  provoznímu	  řádu	  areálu	  Rakovec	   VO,	  JO	   průběžně	  

ZAPSALA	   Katka	  Fantová	  dle	  podkladů	  předsedy	  TJ	  

ZA	  SPRÁVNOST	   	  

PŘÍŠTÍ	  SCHŮZE	   	  středa	  5.	  4.	  2017	  loděnice	  Rakovec	  v	  18.00	  hod	  

PŘÍLOHY	  ZÁPISU	  

Právní	  analýza	  organizačního	  uspořádání	  TJ,	  hospodaření	  TJ	  
za	  rok	  2016	  a	  návrh	  rozpočtu	  na	  rok	  2017,	  návrh	  pozvánky	  
na	  členskou	  schůzi	  TJ	  1.4.	  2017	  od	  14:00	  hod.	  v	  klubovně	  
na	  Rakovci	  

ZVLÁŠTNÍ	  POZNÁMKY	   	  


