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NÁZEV SCHŮZE PRAVIDELNÁ	  SCHŮZE	  VÝBORU	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  

DATUM	  A	  ČAS	   03.	  05.	  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),	  Lukáš	  (KO)	  

OMLUVENI	   	  

HOSTÉ	   Petr	  Božek,	  Vokolo	  Príglu	  2018-‐2020	  

	  
TÉMA	   Stav	  rekonstrukce	  domu	  Veslařská	  177,	  areál	  loděnice	  na	  Veslařské 

POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   1.	   OPAKOVANÝ	  BOD	   	  	  	  	  	  NE	  	  	  	  	  	  	  	  	   MINULÉ	  POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   0	  

PŘEDNESL	   Host	  Petr	  Božek	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• Petr	  Božek	  zaslal	  elektronicky	  pro	  výbor	  TJ	  podkladové	  materiály	  pro	  pořádání	  běhu	  Vokolo	  Príglu	  –	  návrh	  na	  
pokračování	  smlouvy	  ve	  stejném	  režimu	  jako	  v	  letech	  2015-‐2017,	  

• Členové	  výboru	  TJ	  diskutovali	  o	  zkušenostech	  z	  minulých	  ročníků,	  
	  

ZÁVĚR	   ODPOVĚDNÁ	  OSOBA	   TERMÍN	  DOKONČENÍ	  

• Předsedové	  VO	  a	  JO	  projednají	  žádost	  Petra	  Božka	  o	  pořádání	  běhu	  na	  
léta	  2018-‐2020	  ve	  výborech	  jednotlivých	  oddílů	  

Předsedové	  VO	  a	  
JO	   7.6.	  2017	  

• Informovat	  Petra	  Božka	  o	  výsledku	  ve	  výborech	  oddílů	  a	  TJ	   Fantová	   srpen	  2017	  

	  
	  
TÉMA	   Rekonstrukce	  domu	  Veslařská	  177,	  areál	  loděnice	  na	  Veslařské 

POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   2.	   OPAKOVANÝ	  BOD	   	  	  	  	  	  ANO	   MINULÉ	  POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   1.	  

PŘEDNESL	   	  Šlechtický,	  Fantová	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• V	  pátek	  28.4.	  2017	  proběhlo	  předání	  díla	  od	  zhotovitele	  spol.	  Baucom	  –	  hotová	  rekonstrukce	  loděnice	  na	  Veslařské	  
• Byla	  předána	  kompletní	  dokumentace,	  sepsán	  protokol	  o	  vadách	  a	  nedodělcích,	  
• 4.4.	  ve	  13.30	  proběhne	  kolaudace,	  	  
• Byty	  pro	  trenéra	  a	  správce	  jsou	  plně	  v	  režii	  KO,	  správce	  loděnice	  KO	  zajistí	  pravidelné	  odečty	  energií,	  tak	  aby	  mohly	  

být	  účtovány	  mezi	  oddíly	  a	  TJ	  
	  

ZÁVĚRY	  

• .rekonstrukce	  domu	  proběhla	  v	  termínu	  dle	  SOD	  mezi	  Baucom	  a	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  
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ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  OSOBA	   TERMÍN	  DOKONČENÍ	  

• Zajistit	  financování	  akce	  ze	  zdrojů	  TJ/oddílů	   Šlechtický	   15.	  5.	  2017	  

• Zajistit	  podklady	  pro	  vyúčtování	  dotace	  na	  MŠMT	  (spolupráce	  s	  p.	  
Husákem,	  město	  Brno	  a	  JMK)	  

Fantová,	  Husák,	  
Blatná	  

30.5.	  2017	  

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

POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   3.	   OPAKOVANÝ	  BOD	   	  	  	  	  	  ANO	  	  	  	  	  	  	  	  	   MINULÉ	  POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   2.	  

PŘEDNESL	   Šlechtický	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• Předseda	  TJ	  informoval	  p.	  Němečka	  o	  rozhodnutí	  výboru	  TJ	  	  

ZÁVĚRY	  

	  p.	  Němečka	  vzal	  na	  vědomí	  rozhodnutí	  výboru	  TJ	  	   	   	  

	  
	  
TÉMA	   Hospodaření	  	  a	  plnění	  rozpočtu	  TJ	  na	  rok	  2017	  

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

PŘEDNESL	   Fantová,	  Šlechtický	  

SITUACE	  +	  DISKUSE+ZÁVĚRY	  

• Ke	  dni	  3.	  5.	  2017	  je	  na	  účtu	  a	  v	  pokladně	  TJ	  částka	  v	  celkové	  výši	  	  1	  464	  000	  Kč	  –	  300	  000	  Kč	  půjčka	  KO,	  100	  000	  Kč	  
dotace	  VO	  na	  regatu,	  40	  000	  Kč	  JO	  na	  MČR,	  540	  000	  Kč	  uhradil	  KO	  jako	  příspěvek	  za	  využívání	  prostor	  
rekonstruovaného	  domu,	  

• Do	  20.5.	  2017	  musíme	  uhradit	  částku	  ve	  výši	  854	  753	  Kč	  (stavba)	  303	  994	  Kč	  (kanalizační	  přípojka)	  476	  000	  Kč	  
(zádržné	  ze	  stavby)	  celkem	  1	  634	  747	  Kč	  (aktuálně	  schází	  na	  účtu	  TJ	  částka	  ve	  výši170	  747	  Kč)	  

• 28.4.	  byla	  na	  ZJMK	  schválena	  dotace	  z	  rozpočtu	  JMK	  800	  000	  Kč,	  očekáváme,	  že	  tyto	  peníze	  budou	  do	  konce	  měsíce	  
května	  na	  účtu	  TJ	  	  

• Po	  dohodě	  JO	  poskytne	  půjčku	  z	  účtu	  JO	  ve	  výši	  200	  000	  Kč,	  VO	  ve	  výši	  100	  000	  Kč.	  V	  případě,	  že	  by	  bylo	  nutné	  
pokrýt	  další	  náklady,	  oddíly	  dle	  svých	  možností	  půjčí	  TJ	  další	  finanční	  prostředky	  pro	  řádné	  a	  včasné	  ukončení	  
financování	  rekonstrukce	  na	  Veslařské	  

• Výbor	  TJ	  se	  dohodl	  na	  závěrečném	  vyrovnání	  hospodaření	  za	  rok	  2016	  mezi	  TJ	  a	  jednotlivé	  oddíly	  s	  tím,	  že	  ,	  že	  
platby	  z	  účtu	  TJ	  na	  účty	  oddílů	  proběhnou	  až	  po	  připsání	  dotací	  na	  rekonstrukci	  Veslařské.	  Vyrovnání	  zahrnuje:	  :	  	  

1.	  Převést	  48	  tisíc	  Kč	  z	  účtu	  TJ	  na	  účet	  KO	  za	  omylem	  zaslané	  příspěvky,	  
2.	  Převést	  12	  tisíc	  Kč	  z	  účtu	  TJ	  na	  účet	  KO	  za	  správu	  společné	  budovy	  na	  Veslařské,	  
3.	  VO	  převede	  z	  účtu	  VO	  na	  účet	  TJ	  částku	  32	  252	  Kč,	  	  
4.	  JO	  zůstává	  k	  budoucímu	  využití	  21	  980,	  JO	  přidává	  do	  společné	  rezervy	  na	  nákup	  pozemku	  
Dále	  výbor	  TJ	  
- konstatuje,	  že	  KO	  má	  pro	  budoucí	  využití	  10	  271	  Kč,	  které	  zůstanou	  ležet	  na	  účtu	  pro	  budoucí	  využití	  jako	  náklad	  TJ,	  který	  

jde	  k	  tíži	  KO.	  
- konstatuje,	  že	  JO	  a	  VO	  mají	  na	  účtu	  TJ	  částku	  360	  000	  z	  let	  minulých	  +	  150	  0000	  z	  roku	  2016	  +	  21	  980Kč	  "od	  JO"	  jako	  rezervu	  

na	  nákup	  pozemku	  Rakovec,	  celkem	  531	  980Kč	  (tj.	  budoucí	  náklad	  TJ,	  který	  půjde	  k	  tíži	  JO	  a	  VO) 
 

ÚKOLY	  
ODPOVĚDNÁ	  
OSOBA	  

TERMÍN	  
DOKONČENÍ	  

• Monitorovat	  platby,	  cash-‐flow	  TJ	   Fantová	   průběžně,	  trvale	  
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• Zpracovat	  aktuální	  úhradu	  rekonstrukce	  na	  Veslařské	   Fantová	   10.5.	  

• 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	  

	  
• 28.4.	  2017	  podepsána	  smlouva	  o	  poskytnutí	  dotace	  z	  města	  Brna	  ve	  výší	  50	  000	  Kč	  pro	  VO,	  závod	  CEFTA,	  
• 28.4.	  2017	  schválena	  dotace	  z	  rozpočtu	  JMK	  ve	  výši	  800	  000	  Kč	  na	  dokončení	  rekonstrukce,	  
• 28.4.	  dotace	  schválena	  dotace	  z	  JMK	  na	  opravu	  a	  údržbu	  zařízení	  areálu	  Rakovec	  ve	  výši	  165	  000	  Kč,	  nutné	  

spolufinancování	  220	  000	  Kč,	  
• dubnové	  Zastupitelstvo	  Brno-‐Bystrc	  schválilo	  dotaci	  ve	  výši	  20	  000	  Kč	  –	  ale	  napsali	  špatně	  smlouvu,	  opravují	  st.	  

zástupce,	  
• Rada	  města	  Brna	  schválila	  dotaci	  500	  000	  Kč	  na	  dofinancování	  Veslařské,	  160	  000	  Kč	  na	  opravu	  veslařského	  bazénu,	  

Zastupitelstvo	  bude	  schvalovat	  v	  květnu,	  
• Dotace	  z	  MŠMT	  –	  program	  IV	  -‐	  prostřednictvím	  ČSJ	  v	  předpokládané	  výši	  251	  000	  Kč	  obdržíme	  z	  ČSJ	  do	  konce	  měsíce	  

května	  

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	  

Připravit	  projekty	  –	  priority	  oprav	  na	  Rakovci	  –	  střecha,	  brána	  	   Krejčiřík,	  Kučera	   co	  nejdříve	  

	   Různé	  

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

PŘEDNESL	   Fantová	  a	  členové	  výboru	  TJ	  

SITUACE	  	  

	  
ü Lukáš	  požádal	  o	  přijetí	  nového	  člena	  KO	  Patrika	  Janečka,	  předložil	  řádně	  vyplněnou	  přihlášku.	  

VÝBOR	  TJ	  LS	  BRNO	  přijal	  přihlášku	  Patrika	  Janečka	  za	  člena	  TJ	  LS	  BRNO,	  
ü Fantová	  požádala	  zástupce	  VO	  a	  JO	  o	  součinnost	  a	  spolupráci	  při	  zajištění	  náročných	  akcích	  v	  měsíci	  květnu	  a	  

červnu,	  požádala	  předsedy	  VO	  a	  JO,	  aby	  bylo	  projednáno	  na	  výborech	  oddílů,	  
ü Květen	  –	  Mezinárodní	  veslařská	  regata	  	  
ü 	  ČERVEN	  –	  DRAČÍ	  LODĚ,	  PŘEBOR	  MORAVY,	  DÁMSKÁ	  JÍZDA,	  ČESKÁ	  JACHTAŘSKÁ	  LIGA,	  OHŇOSTROJE,	  ODM	  
ü V	  souvislosti	  s	  akcemi	  v	  tomto	  období	  navrhla	  zvýšení	  odměny	  pro	  správce	  ve	  výši	  100%	  tzn.	  14	  000	  Kč	  za	  měsíc	  

červen,	  
ü Výbor	  TJ	  schválil	  navýšení	  odměny	  pro	  správce	  se	  základní	  podmínkou	  důsledného	  dodržování	  zamykání	  bran	  a	  

kontrolu	  vozidel	  do	  areálu	  loděnice	  na	  Rakovci,	  
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ü Výbor	  TJ	  projednal	  průběh	  komerčních	  pronájmů	  se	  závěrem,	  že	  na	  každé	  akci	  musí	  být	  za	  TJ	  přítomna	  odpovědná	  
osoba	  (popř.	  správce	  s	  navýšením	  odměny	  o	  zajištění	  „dozorované	  služby“)	  a	  nájemce	  musí	  být	  řádně,	  včas	  nejlépe	  
písemně	  informován	  o	  podmínkách	  využívání	  areálu,	  

ü Výbor	  TJ	  projednal	  možnost	  pronájmu	  buňky	  02	  v	  areálu	  na	  loděnici	  v	  prostoru	  u	  jeřábu,	  návrh	  nájmu	  15	  000	  Kč,	  
odvoz	  do	  23.6.	  2017,	  

ü Výbor	  TJ	  projednal	  dopis	  VO	  na	  DPMB	  –	  parníky	  –	  opakované	  poškození	  dráhy	  ALBANO	  ,	  v	  této	  věci	  bude	  za	  TJ	  
jednat	  dále	  předseda	  TJ,	  

ü V	  měsíci	  červnu	  bude	  ve	  všední	  den	  uspořádán	  na	  loděnici	  na	  Veslařské	  den	  otevřené	  brány	  pro	  zájemce	  prohlídky	  
nově	  rekonstruovaného	  domu	  na	  Veslařské.	  

ü Výbor	  TJ	  na	  své	  příští	  schůzi	  zahájí	  disciplinární	  řízení	  s	  Daliborem	  Lorencem	  

ÚKOLY	  

Připravit	  informativní	  materiál	  pro	  nájemce	  pro	  komerční	  pronájmy	   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	  

	  info	  o	  akcích	  TJ	  na	  měsíc	  červen	  2017	  (web,	  FB,	  e-‐mailing)	   Fantová	   31.	  5.	  2017	  

Připomínky	  k	  provoznímu	  řádu	  areálu	  Rakovec	   VO,	  JO	   průběžně	  

Pozvat	  Dalibora	  Lorence	   Fantová	   23.5.2017	  

ZAPSALA	   Katka	  Fantová	  	  

ZA	  SPRÁVNOST	   	  

PŘÍŠTÍ	  SCHŮZE	   	  středa	  7.	  6.	  2017	  loděnice	  Rakovec	  v	  18.00	  hod	  

PŘÍLOHY	  ZÁPISU	   Seznam	  aktuální	  stavu	  žádostí	  o	  dotace,	  rozpočet	  2017	  

ZVLÁŠTNÍ	  POZNÁMKY	   	  


