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NÁZEV SCHŮZE PRAVIDELNÁ	  SCHŮZE	  VÝBORU	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  

DATUM	  A	  ČAS	   06.	  09.	  2017,	  18:00	  hod.,	  místnost	  č.	  26,	  loděnice	  Rakovec	  

TYP	  SCHŮZE	   řádná	  schůze	  

ORGANIZÁTOR	   Výbor	  TJ	  LS	  Brno	  

SVOLAVATEL	   Radovan	  Šlechtický,	  předseda	  

ZAPISOVATEL	   Fantová	  

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

OMLUVENI	   Miloš	  Krupica	  

	  
TÉMA	   Pronájem	  Vokolo	  Príglu	  na	  léta	  2018-‐2020 

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

PŘEDNESL	   Fantová	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• Další	  jednání	  o	  pronájmu	  prostor	  areálu	  loděnice	  Rakovec	  na	  léta	  2018-‐2010	  proběhne	  individuálně	  na	  základě	  
zájmu	  Petra	  Božka/resp.	  pořadatele	  VP	  

ZÁVĚR	   ODPOVĚDNÁ	  OSOBA	   TERMÍN	  DOKONČENÍ	  

• Petr	  Božek	  se	  spojí	  s	  předsedou	  JO	   Božek	   dle	  potřeby	  

	  
TÉMA	   Rekonstrukce	  domu	  Veslařská	  177,	  areál	  loděnice	  na	  Veslařské 

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

PŘEDNESL	   	  Šlechtický,	  Mišíková	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• Výbor	  TJ	  je	  Martinou	  Mišíkovou	  průběžně	  informován	  o	  závadách	  v	  bytě	  3+kk	  a	  tyto	  se	  řeší	  standartním	  způsobem,	  
• KO	  předložil	  návrh	  smluv	  pro	  uživatele	  bytů	  –	  trenérů	  KO	  a	  správce	  KO	  -‐	  

ZÁVĚRY	  

• Zjistit	  možnost	  úhrady	  za	  havárii	  odpadu	  (nezpůsobena	  stavbou)	  z	  pojistky	  TJ	  LS	  BRNO	  –	  pojistná	  smlouva	  předána	  
Mišíkové	  

ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  OSOBA	   TERMÍN	  DOKONČENÍ	  

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

• Nahlášení	  pojistné	  události	  –	  havárie	  odpadu	   Mišíková	   co	  nejdříve	  

• Dopracovat	  dohody	  o	  užívání	  služebních	  bytů	  KO	   Šlechtický	   co	  nejdříve	  	  

	  
TÉMA	   Disciplinární	  řízení	  s	  Daliborem	  Lorencem	  

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

PŘEDNESL	   Šlechtický	  	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  
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• Výbor	  TJ	  byl	  informován,	  že	  se	  Dalibor	  Lorenc	  odvolal	  ke	  Kontrolní	  komisi	  TJ	  LS	  BRNO	  

ZÁVĚRY	  

• Výbor	  TJ	  čeká	  na	  zprávu	  Kontrolní	  komise	   KK	  TJ	  LS	  BRNO	   dle	  jednání	  KK	  

	  
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.	  9.	  2017	  je	  na	  účtu	  a	  v	  pokladně	  TJ	  částka	  v	  celkové	  výši	  	  772	  000	  Kč,	  	  
• z	  této	  částky	  je	  165	  000	  Kč	  účelově	  určeno	  dotací	  JMK	  na	  opravy	  v	  areálu	  Rakovec	  (brána,	  střecha...)	  
• opakovaně	  byla	  vystavena	  faktura	  pro	  SNIP	  za	  IGNIS	  BRUNENSIS	  2017	  dluh	  101	  000	  Kč,	  dle	  informace	  p.	  Morávka	  

bude	  dluh	  uhrazen	  ve	  dvou	  splátkách	  7.	  a	  8.	  9.	  –	  aktuální	  dluh	  ke	  dni	  7.9.	  je	  50	  000	  Kč	  

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	  

	  
• Připravit	  tabulku	  aktuálního	  stavu	  rozpočtu	  –	  výdaje,	  příjmy	  TJ	  

s	  výhledem	  do	  konce	  roku	  2017	  resp.	  prvního	  čtvrtletí	  roku	  2018	  
Fantová,	  Krejčiřík	   15.9.	  

	  
TÉMA	   Dotace	  na	  rok	  2017	  +	  vyúčtování	  dotací	  za	  rok	  2018	  

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...	  
• MŠMT	  vyhlásilo	  30.6.	  2017	  nově	  dotační	  program	  na	  investice	  týkající	  se	  pouze	  nemovitostí,	  byla	  podána	  žádost	  na	  

obnovu	  krbu	  a	  bran	  v	  areálu	  na	  Rakovci	  i	  na	  Veslařské,	  
• ZJMK	  města	  Brna	  schválilo	  zařazení	  jachtingu	  a	  kanoistiky	  do	  skupiny	  č.	  I	  –	  nejvyšší	  podpora	  z	  dotací	  na	  vrcholový	  

sport	  pro	  rok	  2018	  –	  sběr	  žádostí	  pro	  rok	  2018	  -‐	  8.-‐31.10.	  2017	  
• Město	  Brno	  vypsalo	  dotační	  programy	  na	  provoz,	  činnost	  mládeže,	  SCM,	  akce	  ,	  termín	  podání	  1.-‐31.10.	  
• Dotační	  programy	  z	  JMK	  budou	  pravděpodobně	  vyhlášeny	  do	  konce	  měsíce	  září	  2017,	  
• Byla	  řádně	  vyúčtována	  investiční	  dotace	  na	  město	  Brno,	  ještě	  zbývá	  vyúčtovat	  JMK,	  
• Byla	  podána	  mimořádná	  žádost	  na	  nákup	  sportovního	  materiálu	  (lodí)	  pro	  jednotlivé	  oddíly	  na	  město	  Brno	  

ÚKOLY	  
ODPOVĚDNÁ	  
OSOBA	  

TERMÍN	  
DOKONČENÍ	  

Monitorovat,	  sbírat	  podklady,	  připravit	  a	  odevzdat	  žádosti	  o	  dotace	  na	  rok	  2018	   Fantová	  

dle	  termínů	  
vyhlášení	  dotačních	  
programů	  na	  rok	  

2018	  
Průběžně	  hlídat	  a	  zajišťovat	  doklady	  a	  podklady	  pro	  vyúčtování	  dotací	  za	  rok	  
2017,	  upomínat	  oddíly	  pro	  včasné	  odevzdávání	  dokladů	  k	  zaúčtování	  

Fantová,	  oddíly,	  
účetní	  TJ	   průběžně,	  trvale	  
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Spolupracovat	  na	  přípravě	  podkladů	  pro	  dotace	  2018	  dle	  pokynů	  Fantové	   oddíly	  TJ	  
průběžně	  dle	  
termínů	  sběru	  

žádostí	  

	   Různé	  

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

PŘEDNESL	   Fantová	  a	  členové	  výboru	  TJ	  

SITUACE	  	  

	  
ü Šlechtický	  a	  Fantová	  informovali	  o	  harmonogramu	  akce	  OPRAVA	  PŘÍJEZDOVÝCH	  KOMUNIKACÍ	  před	  areálem	  na	  

Rakovci	  –	  akce,	  kterou	  bude	  realizovat	  spol.	  HKU	  na	  základě	  zakázky	  městské	  části	  Brno-‐Bystrc	  by	  měla	  být	  
zahájena	  11.10.	  (po	  VP)	  a	  ukončena	  nejpozději	  do	  28.11.	  V	  tomto	  období	  nebude	  možné	  využívat	  vjezd	  do	  areálu,	  
odvoz	  odpadů	  atd.	  Nutné	  průběžně	  informovat	  o	  této	  situaci	  členskou	  základnu	  a	  to	  zejména	  vzhledem	  k	  akcím	  
konaným	  v	  areálu	  a	  úklidem	  a	  odvozu	  materiálu	  na	  zimní	  sezonu.	  V	  návaznosti	  na	  tuto	  akci	  je	  podána	  žádost	  na	  
druhou	  etapu	  oprav	  příjezdových	  komunikací	  v	  roce	  2018	  –	  cesta	  za	  mostech	  a	  příjezd	  k	  zadní	  bráně.	  	  Pro	  
součinnost	  s	  městskou	  částí	  by	  bylo	  vhodné	  zpracovat	  projekt	  opěrné	  zdi.	  
	  

ü Výbor	  TJ	  obdržel	  nabídku	  na	  odkup	  buněk	  na	  Rakovci.	  	  
	  

Výbor	  TJ	  se	  zabýval	  těmito	  možnými	  variantami,	  které	  budou	  prezentovány	  členské	  základně:	  
-‐ zanechat	  stávající	  stav	  =	  staráme	  se	  sami	  v	  dosud	  zavedeném	  režimu,	  
-‐ odkup	  poslední	  desítky	  buněk,	  
-‐ odkup	  poslední	  dvacítky	  buněk,	  
-‐ odkup	  všech	  buněk	  =	  komplet	  třiceti	  buněk	  
-‐ výměna	  poslední	  desítky	  buněk	  za	  kompletní	  rekonstrukci	  druhé	  desítky	  buněk	  +	  smlouva	  na	  užívání	  okolních	  

pozemků	  –	  bezproblémový	  přístup	  k	  buňkách	  a	  užívání	  přilehlého	  pozemku	  pro	  potřeby	  TJ	  .	  
ü Fantová	  upozornila	  na	  blížící	  se	  termín	  pronájmu	  areálu	  na	  VOKOLO	  PRÍGLU	  2017	  a	  poprosila	  předsedy	  VO	  a	  JO	  o	  

součinnost	  –	  úklid	  před	  a	  po	  akci.	  Předsedům	  oddílů	  byla	  zaslána	  informace	  o	  nabídce	  startovného	  zdarma	  pro	  
členskou	  základnu	  

ÚKOLY	  

Připravit	  informativní	  materiál	  pro	  nájemce	  pro	  komerční	  pronájmy	   Fantová	   řešeno	  
individuálně	  

Připravit	  investiční	  projekty	  k	  obnově	  majetku	  TJ	   všechny	  oddíly	   úkol	  trvá	  

Zajistit	  zpracování	  projektu	  pro	  opěrnou	  zídku	  u	  vjezdu	  k	  zadní	  bráně	  na	  Rakovci	   Krejčiřík	   prosinec	  2017	  

Objednat	  projekt	  na	  zaměření	  areálu	  –	  podklad	  pro	  jednotlivé	  projekty	  výše	   Fantová	   co	  nejdříve	  

Passportizace	  loděnice	  KO	  –	  předání	  hotového	  passportu	  objektu	  staré	  loděnice	  
KO	  na	  Veslařské	  a	  faktury	  za	  zpracování	  passportu	  

Lorenc,	  KO	  -‐	  
Šlechtickému	   co	  nejdříve	  

	  info	  o	  akcích	  TJ	  na	  měsíc	  říjen(web,	  FB,	  e-‐mailing)	   Fantová	   30.	  9.	  2017	  

Připomínky	  k	  provoznímu	  řádu	  areálu	  Rakovec	   VO,	  JO	   průběžně	  

Pozvánka	  na	  informační	  setkání	  členů	  TJ	  –	  záměr	  prodeje	  buněk	  na	  Rakovci	  20.9.	  
18:00	  hod.	  

Fantová	   8.9.	  

ZAPSALA	   Katka	  Fantová	  	  

PŘÍŠTÍ	  SCHŮZE	   středa	  4.10.	  2017	  

PŘÍLOHY	  ZÁPISU	   Pozvánka	  na	  info	  schůzi	  –	  záměr	  prodeje	  buněk	  

ZVLÁŠTNÍ	  POZNÁMKY	   	  


