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NÁZEV SCHŮZE PRAVIDELNÁ	  SCHŮZE	  VÝBORU	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  

DATUM	  A	  ČAS	   04.	  07.	  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	  (VO),	  Mišíková(KO)	  

OMLUVENI	   Durna,	  Litera	  

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	  13.06.	  	  žádost	  o	  nájem	  na	  léta	  2018-‐2020,	  	  
• Výbor	  JO	  nesouhlasí	  s	  předloženým	  návrhem	  Petra	  Božka	  o	  pronájmu	  areálu	  loděnice	  Rakovec	  v	  podobě	  a	  režimu	  

jako	  v	  letech	  2015-‐2017,	  
• Výbor	  JO	  souhlasí	  s	  pronájmem	  akce	  v	  omezeném	  režimu	  –	  registrace	  závodníků,	  zázemí	  pro	  vedení	  akce,	  

poskytnutí	  VIP	  prostor	  v	  průběhu	  akce,	  
• Výbor	  VO	  žádost	  projednal	  a	  souhlasí	  s	  předloženým	  návrhem	  Petra	  Božka,	  
	  

ZÁVĚR	   ODPOVĚDNÁ	  OSOBA	   TERMÍN	  DOKONČENÍ	  

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

• Výbor	  TJ	  je	  Martinou	  Mišíkovou	  průběžně	  informován	  o	  závadách	  v	  bytě	  3+kk	  a	  tyto	  se	  řeší	  standartním	  způsobem,	  
• V	  ostatních	  prostorách	  rekonstruovaného	  domu	  se	  závady	  neprojevily	  a	  nebyly	  hlášeny,	  
• Byly	  stanoveny	  termíny	  oprav	  stávajících	  závad	  –	  v	  souladu	  se	  smlouvou	  o	  dílo	  a	  dohody	  se	  zhotovitelem,	  
• 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	  

• Termín	  pro	  konání	  Dne	  otevřených	  dveří	  na	  Veslařské	   Mišíková,	  KO	   2.10.	  2017	  

• Dopracovat	  dohody	  o	  užívání	  služebních	  bytů	  KO	   Šlechtický	   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	  

• Kučera	  zaslal	  vyjádření	  právníků	  	  

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,	  

• Hlasování	  o	  výsledku	  disciplinárního	  řízení	  pro	  Dalibora	  Lorence	  
1) napomenutí	  :	  PRO	  4	  	  
2) vyloučení:	  PRO	  2	  
3) zastavení	  závodní	  činnosti	  do	  konce	  roku	  2017:	  PRO	  3	  

	   	  

ZÁVĚR:	  	  Výbor	  TJ	  rozhodl	  o	  udělení	  napomenutí	  pro	  Dalibora	  Lorence	  
Předseda	  JO	  nesouhlasí	  s	  udělením	  napomenutí	  

	  	  	   	  

	  
	  
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	  4.	  7.	  2017	  je	  na	  účtu	  a	  v	  pokladně	  TJ	  částka	  v	  celkové	  výši	  	  713	  000	  Kč,	  	  
• z	  této	  částky	  je	  165	  000	  Kč	  účelově	  určeno	  dotací	  JMK	  na	  opravy	  v	  areálu	  Rakovec	  (brána,	  střecha...)	  
• veškeré	  další	  závazky	  vůči	  oddílům	  TJ	  jsou	  ke	  dni	  4.	  7.	  vyrovnány,	  
• připraveny	  podklady	  a	  vystaveny	  faktury	  za	  Brněnský	  festival	  dračích	  lodí,	  IGNIS	  BRUNENSIS	  2017	  a	  pronájem	  stání	  

mobilní	  budky	  O2	  v	  celkové	  výši	  155	  326	  Kč,	  
• vstupné	  z	  ohňostrojů	  v	  roce	  2017,	  základ	  pro	  opravu	  krbu	  v	  klubovně	  65	  000	  Kč	  (	  o	  10	  000	  Kč	  více	  než	  v	  roce	  2016),	  
• předseda	  TJ	  navrhl	  založit	  spořící	  účet	  pro	  uložení	  finančních	  prostředků	  na	  pozemek	  
• peníze	  na	  sbírku	  na	  krb	  budou	  zasílány	  na	  č.	  účtu	  TJ	  	  2200132664/2010 a	  pod	  VS	  7777	  

ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  
OSOBA	  

TERMÍN	  
DOKONČENÍ	  

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

	  

• Nájem	  Aetna	  v	  loděnici	  KO	  zasílat	  na	  č.účtu	  KO	   Fantová,	  Blatná	   co	  nejdříve	  
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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.	  částka	  ve	  výši	  298	  000.	  Částka	  byla	  rozdělena	  mezi	  členy	  oddílu	  dle	  doložené	  dětské	  

a	  mládežnické	  základny	  a	  odeslána	  na	  účty	  jednotlivých	  oddílů	  
KO	  34	  960	  Kč	  
VO	  86	  570	  Kč	  
JO	  176	  468	  Kč	  

• Rada	  města	  Brna	  schválila	  dotace	  na	  podporu	  sportovní	  činnosti	  mládeže,	  smlouvy	  jsou	  podepsány,	  peníze	  na	  účty	  
oddílů	  by	  měly	  být	  do	  konce	  měsíce	  července	  	  
KO	  31	  000	  Kč	  
VO	  105	  000	  Kč	  
JO	  132	  000	  Kč	  

• Na	  další	  dotace	  poskytované	  MŠMT	  prostřednictvím	  sportovních	  svazů	  musíme	  vzhledem	  k	  situaci	  na	  MŠMT	  čekat	  
• MšMT	  vyhlásilo	  30.6.	  2017	  nově	  dotační	  program	  na	  investice	  týkající	  se	  pouze	  nemovitostí	  	  

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	  podklady	  pro	  investiční	  dotace	  –	  brány,	  krb	  
Krejčiřík,	  
Šlechtický,	  
Mišíková	  

18.7.	  

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

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	  akcí	  a	  náročného	  měsíce	  června	  na	  loděnici	  v	  areálu	  Rakovec,	  poděkovala	  všem	  za	  

spolupráci,	  
ü Výbor	  TJ	  byl	  informován	  předsedou	  ČVK	  o	  možném	  prodeji	  pozemku	  na	  němž	  stojí	  loděnici	  KO,	  3000	  Kč/m2	  =	  1200	  

Kč,	  prodej	  je	  vázán	  na	  rozhodnutí	  členské	  základny	  ČVK,	  termín	  únor	  2018,	  	  
ü Předseda	  JO	  předal	  přihlášku	  nového	  člena	  Radima	  Ličky,	  výbor	  TJ	  přijal	  Radima	  Ličku	  za	  člena	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  

BRNO	  
ü Návrh	  řešení	  brány	  a	  vstupního	  systému	  –	  úkol	  dořeší	  předseda	  TJ,	  výběr	  softwaru	  na	  vstup	  do	  areálu,	  
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ü Výbor	  TJ	  projednával	  možnosti	  rekonstrukce	  buněk,	  zejména	  její	  rozsah	  a	  možnosti	  financování	  a	  nákup	  resp.	  
pořízení	  pozemku	  Povodí	  Moravy	  v	  areálu	  TJ	  na	  Rakovci	  

	  
ü 13.7.	  proběhne	  kontrola	  ze	  SPS	  v	  Přerově	  –	  Miloš	  Krupica	  zjistí	  a	  zajisté	  potřebné	  infromace,	  povolení	  –	  mola,	  

motorové	  čluny	  a	  bude	  výbor	  TJ	  informovat	  o	  nutném	  dalším	  postupu,	  abychom	  vše	  měli	  v	  pořádku	  

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	  září	  (web,	  FB,	  e-‐mailing)	   Fantová	   31.	  7.	  2017	  

Připomínky	  k	  provoznímu	  řádu	  areálu	  Rakovec	   VO,	  JO	   průběžně	  

Zveřejnění	  účetní	  závěrky	  na	  justici	  za	  rok	  2016	   Blatná	   co	  nejdříve	  

ZAPSALA	   Katka	  Fantová	  	  

ZA	  SPRÁVNOST	   	  

PŘÍŠTÍ	  SCHŮZE	   v	  průběhu	  prázdnin	  elektronicky	  a	  dle	  aktuální	  potřeby	  

PŘÍLOHY	  ZÁPISU	   	  

ZVLÁŠTNÍ	  POZNÁMKY	   	  


