
 
 

	   	   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	   07.	  06.	  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,	  Litera	  (VO),	  Mišíková(KO)	  

OMLUVENI	   Durna	  

HOSTÉ	   	  

	  
TÉMA	   Pronájem	  Vokolo	  Príglu	  na	  léta	  2018-‐2020 

POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   1.	   OPAKOVANÝ	  BOD	   	  	  	  	  	  NE	  	  	  	  	  	  	  	  	   MINULÉ	  POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   1.	  

PŘEDNESL	   Fantová	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• Na	  základě	  podkladů	  a	  zájmu	  Petra	  Božka	  projednal	  výbor	  JO	  žádost	  o	  nájem	  na	  léta	  2018-‐2020,	  z	  důvodu	  že	  byl	  
výbor	  JO	  neusnášeníschopný	  bude	  žádost	  znovu	  projednána	  na	  výboru	  JO	  13.6.	  

• Výbor	  VO	  žádost	  projednal	  a	  souhlasí	  s	  návrhem	  Petra	  Božka	  
	  

ZÁVĚR	   ODPOVĚDNÁ	  OSOBA	   TERMÍN	  DOKONČENÍ	  

• Výbor	  JO	  znovuprojedná	  žádost	  Petra	  Božka	  o	  pořádání	  běhu	  na	  léta	  
2018-‐2020	  	  

Předseda	  JO	   13.6.	  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	   2.	  

PŘEDNESL	   	  Šlechtický,	  Fantová	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• Dům	  je	  zkolaudován,	  práce	  uhrazeny,	  dotace	  na	  MŠMT	  –	  vyúčtování	  odevzdáno,	  
• Zbývá	  vyúčtovat	  dotace	  z	  města	  Brna	  a	  JMK,	  
• 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	  
• KO	  předložil	  návrh	  smluv	  pro	  uživatele	  bytů	  –	  trenérů	  KO	  a	  správce	  KO	  

	  

ZÁVĚRY	  

• Uspořádat	  den	  otevřených	  dveří	  na	  Veslařské,	  aby	  členové	  TJ	  viděli	  nový	  dům	  
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ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  OSOBA	   TERMÍN	  DOKONČENÍ	  

• Vyúčtování	  dotace	  město	  Brno	  a	  JMK,	  dle	  termínů	  ve	  smlouvách	   Fantová,	  Blatná	   31.	  7.	  2017	  

• Zajistit	  termín	  pro	  konání	  Dne	  otevřených	  dveří	  na	  Veslařské	   Mišíková,	  KO	   co	  nejdříve	  

	  
TÉMA	   Disciplinárního řízení s Daliborem Lorencem 

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

PŘEDNESL	   Mišíková	  a	  Spousta–	  přečetli	  e-‐mail	  od	  předsedy	  KO	  	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• Dalibor	  Lorenc,	  předseda	  KO	  se	  na	  pozvání	  výboru	  TJ	  nezúčastnil	  jednání	  7.6.,	  zaslal	  e-‐mailovou	  zprávu	  

ZÁVĚRY	  

• Výbor	  TJ	  zahajuje	  disciplinární	  řízení	  s	  předsedou	  KO	  JUDr.	  Daliborem	  
Lorencem	  z	  důvodu	  porušení	  Stanov	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  článek	  
III	  odst.	  6,	  písm.	  b	  a	  d,	  

• Rozhodnutí	  se	  odkládá	  na	  příští	  zasedání	  schůze	  výboru	  TJ	  z	  důvodu	  
nejasnosti	  interpretace	  Stanov	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  	  

	   	  

ÚKOL	  
Kučera	  zajistí	  

interpretaci	  Stanov	  
TJ	  

co	  nejdříve	  

	  
	  
TÉMA	   Hospodaření	  	  a	  plnění	  rozpočtu	  TJ	  na	  rok	  2017	  

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

PŘEDNESL	   Fantová,	  	  

SITUACE	  +	  DISKUSE+ZÁVĚRY	  

• Ke	  dni	  7.	  6.	  2017	  je	  na	  účtu	  a	  v	  pokladně	  TJ	  částka	  v	  celkové	  výši	  	  110	  000	  Kč,	  	  
• V	  nejbližších	  dnech	  očekáváme	  na	  účtu	  TJ	  dotace	  z	  JMK	  a	  města	  Brna:	  	  

1.	  48	  tisíc	  Kč	  z	  účtu	  TJ	  na	  účet	  KO	  za	  omylem	  zaslané	  příspěvky,	  
2.	  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	  
	  

• Revize	  dodavatelů	  energií	  –	  plyn,	  elektro	   Fantová	   poptáno	  
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TÉMA	   Dotace	  na	  rok	  2017	  +	  vyúčtování	  dotací	  za	  rok	  2017	  

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

PŘEDNESL	   Fantová	  

SITUACE	  

	  
• Dotace	  z	  MŠMT	  –	  program	  IV	  -‐	  prostřednictvím	  ČSJ,	  předpokládaná	  výše	  251	  000	  Kč	  obdržíme	  zatím	  nevíme	  kdy...	  
• Dotace	  z	  MŠMT	  –	  program	  VIII..	  schválena	  dotace	  ve	  výši	  298	  000.	  Částka	  bude	  rozdělena	  mezi	  členy	  oddílu	  dle	  

doložené	  dětské	  a	  mládežnické	  základny:	  
KO	  34	  960	  Kč	  
VO	  86	  570	  Kč	  
JO	  176	  468	  Kč	  

• Rada	  města	  Brna	  schválila	  dotace	  na	  podporu	  sportovní	  činnosti	  mládeže,	  schvalovat	  bude	  ZJMK	  16.6.	  2017	  
KO	  31	  000	  Kč	  
VO	  105	  000	  Kč	  
JO	  132	  000	  Kč	  

• Na	  další	  dotace	  poskytované	  MŠMT	  prostřednictvím	  sportovních	  svazů	  musíme	  vzhledem	  k	  situaci	  v	  dotační	  kause	  
čekat	  

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 Fantová	  informovala	  o	  průběhu	  komerční	  akce	  Brněnský	  festival	  dračích	  lodí	  –	  problém	  návoz	  zázemí	  pro	  catering	  +	  

opakované	  rozbití	  části	  veslařského	  mola,	  návrh	  zvýšení	  nájemného	  za	  porušení	  smlouvy	  ve	  výši	  6	  000	  Kč,	  
ü Fantová	  informovala	  o	  účasti	  na	  organizačním	  a	  bezpečnostním	  štábu	  pro	  ohňostroje	  2017,	  všem	  účastníkům	  

přednesla	  informace	  o	  konání	  akcí	  na	  hladině	  brněnské	  přehrady	  a	  předala	  kontakty	  na	  jednotlivé	  pořadatele	  viz.	  
příloha,	  

ü VO	  předal	  k	  projednání	  a	  přijetí	  do	  TJ	  PŘIHLÁŠKY	  –	  Milan	  Žíla,	  Eva	  Fergusová,	  dítě	  Jakub	  Vondrášek	  	  
ü JO	  PŘIHLÁŠKY	  –	  Ladislav	  Všetečka,	  Fedor	  Kubeš	  

Výbor	  TJ	  přijal	  navržené	  členy	  VO	  a	  JO	  za	  členy	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  
ü Návrh	  řešení	  brány	  a	  vstupního	  systému	  –	  úkol	  dořeší	  předseda	  TJ,	  výběr	  softwaru	  na	  vstup	  do	  areálu,	  
ü Fantová	  přednesla	  návrh	  členské	  základny	  na	  vyhlášení	  sbírky	  na	  rekonstrukci	  krbu	  (	  vložka	  s	  teplovodním	  

výměníkem	  )v	  klubovně	  areálu	  na	  Rakovecké	  30	  –	  základ	  výběr	  z	  ohňostrojů	  –	  vložka	  s	  teplovodním	  výměníkem	  
VÝBOR	  TJ	  SCHVÁLIL	  VYHLÁŠENÍ	  SBÍRKY	  NA	  REKONSTRUKCI	  KRBU	  
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ü Martina	  Mišíková	  požádala	  o	  možnost	  pořádání	  závodů	  v	  rychlostní	  kanoistice	  v	  areálu	  loděnice	  Rakovecká	  v	  roce	  
2017	  

ü Předseda	  TJ	  přikazuje	  bezodkladně	  zaplatit	  z	  účtu	  KO	  částku	  42.350	  Kč	  panu	  Švecovi	  za	  ořez	  dřevin	  v	  areálu	  
Pisárky	  

ü V	  souvislosti	  s	  pasportizací	  staré	  budovy	  v	  areálu	  Pisárky	  a	  zjištěním	  přestavku	  budovy	  o	  výměře	  cca	  4m2	  na	  
pozemek	  souseda	  ČVK,	  výbor	  TJ	  pověřuje	  předsedu	  TJ	  navrhnout	  předsedovi	  ČVK	  odkoupení	  zastavěného	  
pozemku	  za	  cenu	  6.000	  Kč	  s	  podmínkou	  souhlasu	  se	  zápisem	  změny	  v	  KN.	  

ü Výbor	  TJ	  projednával	  možnosti	  rekonstrukce	  buněk,	  zejména	  její	  rozsah	  a	  možnosti	  financování.	  Na	  příští	  
schůzi	  výboru	  TJ	  se	  výbor	  pokusí	  definovat,	  k	  čemu	  by	  buňky	  měly	  zejména	  sloužit	  (zda	  ke	  generování	  zisku,	  
ubytování	  závodníků,	  rekreace,	  odměna	  těm,	  kteří	  si	  ji	  zaslouží...).	  To	  by	  mělo	  pomoci	  definovat	  rozsah	  i	  
možné	  způsoby	  rekonstrukce	  (ponechání	  v	  jednoduchém	  provedení,	  přestavba	  na	  celoročně	  obývatelné,	  
přístavba	  patra...).	  Předseda	  TJ	  zajistil	  návrh	  nutných	  oprav	  včetně	  rozpočtu	  od	  společnosti	  EKS.	  

	  

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	  -‐	  software	   Šlechtický	   co	  nejdříve	  

	  info	  o	  akcích	  TJ	  na	  měsíc	  červenec	  2017	  (web,	  FB,	  e-‐mailing)	   Fantová	   30.	  6.	  2017	  

Připomínky	  k	  provoznímu	  řádu	  areálu	  Rakovec	   VO,	  JO	   průběžně	  

ZAPSALA	   Katka	  Fantová	  	  

ZA	  SPRÁVNOST	   	  

PŘÍŠTÍ	  SCHŮZE	   4.	  7.	  loděnice	  Rakovec	  v	  18.00	  hod	  

PŘÍLOHY	  ZÁPISU	  
Seznam	  aktuální	  stavu	  žádostí	  o	  dotace,	  rozpočet	  2017	  
Info	  o	  akcích	  na	  vodní	  hladině	  v	  měsíci	  červnu	  2017	  

ZVLÁŠTNÍ	  POZNÁMKY	   	  


