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NÁZEV SCHŮZE PRAVIDELNÁ	  SCHŮZE	  VÝBORU	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  

DATUM	  A	  ČAS	   05.	  04.	  2017,	  18:00	  hod.	  

MÍSTO	  KONÁNÍ	   	  

TYP	  SCHŮZE	   řádná	  schůze	  

ORGANIZÁTOR	   Výbor	  TJ	  LS	  Brno	  

SVOLAVATEL	   Radovan	  Šlechtický,	  předseda	  

ZAPISOVATEL	   Fantová	  

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

OMLUVENI	   	  

HOSTÉ	   Torrsen	  sports,	  Michal	  Konvalina,	  Tomáš	  Blaška	  

	  
TÉMA	   Rekonstrukce	  domu	  Veslařská	  177,	  areál	  loděnice	  na	  Veslařské	  –	  účel	  využití	  loděnice 

POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   1.	   OPAKOVANÝ	  BOD	   	  	  	  	  	  ANO	   MINULÉ	  POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   3	  

PŘEDNESL	   	  Šlechtický	  +	  hosté	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• Hosté	  prezentovali	  vznik	  spolku	  Dračí	  lodě	  Brno,	  TSM	  Brno,	  regionální	  centrum	  mládeže	  pro	  JMK,	  
• Proběhla	  prezentace	  činnosti	  Dračích	  lodí	  Brno	  –	  malé	  a	  velké	  dračí	  lodě,	  
• Torrsen	  sports	  realizuje	  a	  bude	  realizovat	  komerční	  činnost	  v	  areálu	  ČVK	  na	  Veslařské,	  
• Aktuálně	  mají	  jednu	  posádku	  ve	  věku	  10-‐15	  let,	  trenérsky	  zajištěno,	  očekává	  se	  vznik	  další	  posádky	  

ZÁVĚRY	  

• Členové	  výboru	  TJ	  navrhují	  řešení	  –	  schůzka	  Torrsen,	  Šlechtický	  a	  Mišíková	  –	  10.4.	  2017	  možné	  společné	  využívání	  
prostoru	  v	  rekonstruovaném	  domě,	  

• Členové	  výboru	  TJ	  (JO	  a	  VO)	  požadují	  po	  oddílové	  členské	  schůzi	  KO	  dne	  19.4.	  sdělení	  informace,	  že	  v	  případě,	  že	  
rekonstruovaný	  dům	  bude	  využívat	  pouze	  KO	  vezme	  na	  sebe	  celý	  závazek	  úhrady	  provozních	  nákladů	  celého	  areálu	  
na	  Veslařské	  a	  navýšení	  členských	  příspěvků	  o	  celkovou	  výši	  540	  000	  Kč/ročně	  po	  dobu	  pěti	  let.	  

ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  OSOBA	   TERMÍN	  DOKONČENÍ	  

• Zajistit	  setkání	  předseda,	  Torrsen,	  Mišíková	   Šlechtický	   10.	  4.	  2017	  

• Informovat	  výbor	  KO	  o	  žádosti	  výboru	  TJ	  na	  zajištění	  pokrytí	  provozních	  
nákladů	  areálu	  na	  Veslařské	  

Mišíková	   19.4.	  2017	  

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

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

PŘEDNESL	   Šlechtický,	  Krejčiřík	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• Výbor	  TJ	  respektuje	  právní	  analýzu	  ve	  věci	  uznání	  členství	  v	  KO,	  
• Výbor	  TJ	  se	  omlouvá	  za	  jednání	  předsedy	  KO,	  které	  nebylo	  v	  souladu	  s	  dobrými	  mravy,	  
• Výbor	  TJ	  žádost	  předsedy	  KO	  projednal	  a	  neshledal	  činnost	  p.	  Němečka	  proti	  zájmům	  TJ	  LS	  BRNO.	  Výbor	  TJ	  

doporučuje	  přistupovat	  k	  p.	  Němečkovi	  stejně	  jako	  k	  ostatním	  členům	  posádek	  dračích	  lodí.	  

ZÁVĚRY	  
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ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  OSOBA	   TERMÍN	  DOKONČENÍ	  

• Informovat	  p.	  Němečka	  o	  rozhodnutí	  výboru	  TJ	  	   Šlechtický	   15.	  4.	  2017	  

	  
TÉMA	   Stav	  rekonstrukce	  domu	  Veslařská	  177,	  areál	  loděnice	  na	  Veslařské 

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

PŘEDNESL	   Fantová	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• Projekt	  rekonstrukce	  loděnice	  Veslařské	  pokračuje	  dle	  harmonogramu	  a	  bude	  ukončen	  30.	  4.	  2017	  
• Výbor	  TJ	  rozhodl	  o	  zajištění	  pozitivního	  cash	  flow	  rovnoměrným	  dílem	  z	  účtů	  oddílů	  na	  účet	  TJ	  na	  úhradu	  

rekonstrukce	  Veslařské	  v	  termínu	  do	  20.5.	  2017	  dle	  vystavené	  fakturace	  a	  v	  souladu	  s	  dotačními	  pravidly	  MŠMT	  	  
• Zájem	  o	  byty	  na	  Veslařské	  projevili	  aktivní	  členové	  KO	  -‐	  trenéři	  

	  

ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  OSOBA	   TERMÍN	  DOKONČENÍ	  

• Schůzka	  Baucom,	  Janeček,	  Šlechtický	  –	  dokončení	  a	  financování	  stavby	   Fantová	   6.4.	  2017	  

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

Fantová	   průběžně	  

	  
TÉMA	   Hospodaření	  	  v	  roce	  2016	  a	  rozpočet	  TJ	  na	  rok	  2017	  

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

PŘEDNESL	   Krejčiřík	  

SITUACE	  +	  DISKUSE+ZÁVĚRY	  

• Ke	  dni	  6.	  4.	  2017	  je	  na	  účtu	  a	  v	  pokladně	  TJ	  částka	  v	  celkové	  výši	  	  270	  000	  Kč,	  	  
• Krejčiřík	  na	  základě	  hospodaření	  z	  roku	  2016	  zpracoval	  konečnou	  verzi	  za	  rok	  2016,	  návrh	  na	  vyrovnání	  provozních	  

nákladů	  mezi	  oddíly	  takto:	  

ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  
OSOBA	  

TERMÍN	  
DOKONČENÍ	  

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

• Zpracovat	  aktuální	  úhradu	  rekonstrukce	  na	  Veslařské	   Fantová	   6.4.	  

• 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	   5.	  

PŘEDNESL	   Fantová	  

SITUACE	  

	  
• 6.4.	  2017	  podepsány	  a	  schváleny	  dotace	  z	  města	  Brna	  230	  000	  Kč	  na	  provoz	  TJ,	  100	  000	  Kč	  na	  mezinárodní	  

veslařskou	  regatu	  a	  40	  000	  Kč	  na	  MČR	  v	  jachtingu	  RS	  Vareo	  a	  RS	  Tera	  –	  očekávaný	  příjem	  na	  účet	  TJ	  do	  konce	  měsíce	  
dubna	  2017,	  

• Rada	  Jihomoravského	  kraje	  schválila	  poskytnutí	  dotace	  ve	  výši	  800	  000	  Kč	  na	  dofinancování	  rekonstrukce	  Veslařská,	  
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konečné	  schválení	  proběhne	  v	  ZJMK	  dne	  27.4.	  2017	  
• Do	  19.	  4.	  2017	  musíme	  odevzdat	  vyúčtování	  dotace	  mládež	  z	  města	  Brna	  z	  roku	  2016.	  

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	  –	  město	  Brno,	  mládež	  	   Fantová,	  oddíly,	  
účetní	  TJ	   19.4.	  2017	  

	   Různé	  

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

PŘEDNESL	   Fantová	  a	  členové	  výboru	  TJ	  

SITUACE	  	  

ü Martina	  Mišíková	  požádala	  o	  přijetí	  nového	  člena	  KO	  p.	  Michala	  Trnky,	  
VÝBOR	  TJ	  LS	  BRNO	  nepřijal	  přihlášku	  p.	  Michala	  Trnky,	  protože	  byla	  neúplná.	  

ü VO	  požádal	  JO	  o	  zapůjčení	  motorových	  člunů	  JO	  na	  VO	  závody	  a	  to	  v	  termínech	  22.4.,	  12.-‐14.5.	  a	  10.a	  11.6.,	  čluny	  
za	  JO	  předá	  určenému	  členu	  VO	  Zbyněk	  Vaculka,	  

ü Fantová	  informovala	  o	  tradiční	  akci	  pro	  prezentaci	  spolků	  Dobrý	  den	  v	  Bystrci	  v	  sobotu	  dne	  20.05.2016	  od	  13	  -‐	  do	  
18:00	  hodin	  na	  hřišti	  RUGBY	  CLUB	  v	  Bystrci	  –	  oddíly	  mohou	  připravit	  interaktivní	  prezentace,	  

ü Krejčiřík	  informoval	  o	  nabídce	  na	  nové	  brány	  v	  areálu	  na	  Rakovci	  –	  přední	  I	  zadní,	  připravují	  se	  další	  nabídky	  
ü Petr	  Božek	  požádal	  o	  přijetí	  na	  výboru	  TJ	  –	  projednání	  pronájmu	  areálu	  pro	  VOKOLO	  PRÍGLU	  na	  další	  roky	  
ü V	  roce	  2017	  ukončení	  smlouvy	  na	  pronájem	  Povodí	  Moravy	  –	  připravit	  argumentaci	  pro	  změnu	  podmínek	  
ü dodatek	  ke	  smlouvě	  pro	  SNIP–	  ohňostroj	  navíc	  ,	  požadovaná	  částka	  min.	  100	  000	  Kč	  +	  vyžádání	  pojistky	  akce	  

	  

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	   8.4.	  2017	  

	  info	  o	  akcích	  TJ	  na	  měsíc	  duben	  2017	  (web,	  FB,	  e-‐mailing)	   Fantová	   31.	  4.	  2017	  

Připomínky	  k	  provoznímu	  řádu	  areálu	  Rakovec	   VO,	  JO	   průběžně	  

ZAPSALA	   Katka	  Fantová	  	  

ZA	  SPRÁVNOST	   	  

PŘÍŠTÍ	  SCHŮZE	   	  středa	  3.	  5.	  2017	  loděnice	  Rakovec	  v	  18.00	  hod	  

PŘÍLOHY	  ZÁPISU	   	  

ZVLÁŠTNÍ	  POZNÁMKY	   	  


