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NÁZEV SCHŮZE PRAVIDELNÁ	  SCHŮZE	  VÝBORU	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  

DATUM	  A	  ČAS	   01.	  11.	  2017,	  18:00	  hod.,	  nová	  klubovna,	  Veslařská	  177	  

TYP	  SCHŮZE	   řádná	  schůze	  

ORGANIZÁTOR	   Výbor	  TJ	  LS	  Brno	  

SVOLAVATEL	   Radovan	  Šlechtický,	  předseda	  

ZAPISOVATEL	   Fantová	  

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

	  
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	  

• k	  1.11.	  uhrazena	  částka	  ve	  výši	  32	  000	  Kč	  za	  pronájem	  prostor,	  další	  úhrada	  proběhne	  do	  konce	  měsíce	  listopadu	  

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	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• Výbor	  TJ	  je	  Martinou	  Mišíkovou	  průběžně	  informován	  o	  závadách	  v	  bytě	  3+kk	  a	  tyto	  se	  řeší	  standartním	  způsobem,	  
• Šlechtický	  dopracoval	  a	  předal	  návrh	  smluv	  k	  užívání	  	  k	  připomínkování	  KO	  

ZÁVĚRY	  

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

ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  OSOBA	   TERMÍN	  DOKONČENÍ	  

• Nahlášení	  pojistné	  události	  –	  havárie	  odpadu	   Mišíková	   úkol	  trvá	  -‐co	  
nejdříve	  

• Zajistit	  podpis	  smluv	  o	  užívání	  služebních	  bytů	  ze	  strany	  KO	   Mišíková	   co	  nejdříve	  
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TÉMA	   Hospodaření	  	  a	  plnění	  rozpočtu	  TJ	  na	  rok	  2017	  

POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   3.	   OPKOVANÝ	  BOD?	   	  	  	  	  	  ANO	  	  	  	  	  	  	  	  	   MINULÉ	  POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   4.	  

PŘEDNESL	   Fantová,	  	  

SITUACE	  +	  DISKUSE+ZÁVĚRY	  

• Ke	  dni	  1.	  11.	  2017	  je	  na	  účtu	  a	  v	  pokladně	  TJ	  částka	  v	  celkové	  výši	  	  647	  018	  Kč,	  	  
• z	  této	  částky	  je	  165	  000	  Kč	  účelově	  určeno	  dotací	  JMK	  na	  opravy	  v	  areálu	  Rakovec	  (brána,	  střecha...),	  66	  566	  Kč	  

vybráno	  sbírkou	  na	  krb,	  
• vzhledem	  k	  předpokládaným	  příjmům	  a	  výdajům	  neproběhne	  zatím	  převod	  určité	  části	  finančních	  prostředků	  na	  

spořící	  účet	  
• stále	  se	  nedaří	  zjistit	  důvod	  velké	  spotřeby	  energie	  v	  letních	  měsících	  na	  Rakovci	  –	  po	  diskusi	  	  bude	  ověřena	  

energetická	  náročnost	  spotřebičů	  v	  baru	  a	  v	  kuchyni.	  

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	   částečně	  splněno	  

	  
TÉMA	   Dotace	  na	  rok	  2017	  +	  vyúčtování	  dotací	  za	  rok	  2018	  

POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   č.4	   OPAKOVANÝ	  BOD?	   	  	  	  	  	  ANO	  	  	  	  	  	  	  	  	   MINULÉ	  POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   5.	  

PŘEDNESL	   Fantová	  

SITUACE	  

• Dotace	  z	  MŠMT	  –	  program	  IV	  -‐	  prostřeictvím	  ČSJ,	  předpokládaná	  výše	  251	  000	  Kč	  MŠMT.	  Aktuální	  informace	  z	  tisku	  
viz.	  ZPRAVODAJ	  ČUS	  http://www.cuscz.cz/files/2142Nzh.pdf	  	  

• 	  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,	  zatím	  nejsou	  známy	  výsledky,	  

• Byly	  zpracovány	  a	  odevzdány	  žádosti	  o	  dotace	  pro	  rok	  2018	  na	  město	  Brno:	  podpora	  vrcholového	  sportu	  (pro	  
všechny	  oddíly)	  provoz	  a	  údržba	  TJ,	  činnost	  mládeže	  –	  všechny	  oddíly,	  sportovní	  akce	  VO	  a	  JO,	  účast	  na	  MS	  –	  JO,	  
letní	  příměstské	  tábory	  JO	  a	  VO.	  

• Byla	  podána	  žádost	  na	  městskou	  část	  Brno-‐Bystrc	  –	  provoz	  a	  údržba	  TJ,	  
• Dotační	  programy	  z	  JMK	  budou	  pravděpodobně	  vyhlášeny	  do	  konce	  měsíce	  listopadu	  2017,	  
• Dotační	  programy	  z	  MŠMT	  	  -‐	  vyhlášení	  pro	  rok	  2018	  zatím	  není	  známo,	  
• Mimořádná	  žádost	  na	  nákup	  sportovního	  materiálu	  (lodí)	  pro	  jednotlivé	  oddíly	  na	  město	  Brno	  bude	  projednávána	  

v	  orgánech	  města,	  od	  administrátora	  OŠ	  kde	  skončila	  jde	  s	  návrhem	  0	  Kč,	  nemají	  dostatek	  finančních	  prostředků.	  

ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  
OSOBA	  

TERMÍN	  
DOKONČENÍ	  

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

dle	  termínů	  
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	  

Spolupracovat	  na	  přípravě	  podkladů	  pro	  dotace	  2018	  dle	  pokynů	  Fantové	   oddíly	  TJ	  
průběžně	  dle	  
termínů	  sběru	  
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žádostí	  

	   Různé	  

POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   5.	   OPAKOVANÝ	  BOD?	   	  	  	  	  	  ANO	  	  	  	  	  	  	  	  	   MINULÉ	  POŘADOVÉ	  ČÍSLO	   6.	  

PŘEDNESL	   Fantová	  a	  členové	  výboru	  TJ	  

SITUACE	  	  

ü Zahájena	  akce	  OPRAVA	  PŘÍJEZDOVÝCH	  KOMUNIKACÍ	  před	  areálem	  na	  Rakovci	  –	  v	  návaznosti	  na	  tuto	  opravu	  
probíhá	  jednání	  s	  firmu	  HKU	  o	  protažení	  opravy	  asfaltové	  plochy	  až	  do	  areálu	  LS	  –	  frézování,	  položení	  asfaltu.	  
Čekáme	  na	  cenovou	  nabídku.	  V	  případě,	  že	  tato	  částka	  nepřesáhne	  200	  000	  Kč,	  bude	  realizována.	  Zároveň	  musí	  
proběhnout	  příprava	  základů	  pro	  připravovanou	  novou	  bránu.	  	  Jednání	  s	  HKU	  vede	  Šlechtický,	  realizaci	  brány	  
Krejčiřík.	  

ü 	  V	  návaznosti	  na	  tuto	  akci	  byla	  podána	  žádost	  na	  druhou	  etapu	  oprav	  příjezdových	  komunikací	  v	  roce	  2018	  –	  cesta	  
za	  mostem	  a	  příjezd	  k	  zadní	  bráně	  –	  máme	  dopis	  a	  příslib	  z	  městské	  části	  Brno	  -‐	  Bystrc,	  že	  nás	  zařadí	  do	  roku	  2018	  
opět	  zařadí.	  	  

ü Krejčiřík	  zajistil	  projektanta,	  který	  by	  mohl	  připravit	  projekty	  pro	  jednotlivé	  investiční	  akce	  potřebné	  v	  areálu	  
loděnice	  Rakovec	  –	  loděnice,	  stupně,	  opěrná	  zeď	  u	  zadního	  výjezdu	  z	  klubu	  atd.	  

ü Šlechtický	  informoval	  o	  schůzce	  se	  zástupkyní	  Povodí	  Moravy	  –	  v	  roce	  2017	  končí	  nájemní	  smlouva	  o	  pronájmu	  
pozemku.	  Výbor	  TJ	  pověřil	  předsedu	  dalším	  jednáním	  s	  možným	  zajištěním	  a	  začleněním	  požadavků	  TJ	  do	  smlouvy:	  
-‐	  snížení	  nájmu,	  předkupní	  právo,	  nájemní	  smlouva	  na	  více	  jak	  10	  let,	  uvedení	  stávajících	  nemovitostí	  –	  opěrné	  zdi,	  
betonové	  schody	  do	  smlouvy.	  

ü Šlechtický	  informoval	  o	  zadání	  zpracování	  návrhu	  nových	  Stanov	  TJ	  s	  organizační	  změnou	  na	  pobočné	  spolky	  (nyní	  
oddíly)	  p.	  Grabarczykové,	  návrh	  stanov	  bude	  rozeslán	  výboru	  TJ	  a	  následně	  výborům	  oddílů	  k	  připomínkování	  

ü Výbor	  TJ	  po	  diskusi	  o	  dalším	  řešení	  buněk	  doporučil	  stanovit	  vyjednávací	  skupinu	  –	  Šlechtický	  (VO),	  Janeček	  (KO)	  a	  
Všetečka	  (JO)	  

ü Fantová	  připomněla	  výboru	  TJ	  změnu	  přechodu	  otevírací	  doby	  areálu	  Rakovec	  v	  zimním	  období	  a	  poprosila	  je	  o	  
přenos	  na	  oddíly	  s	  tím,	  aby	  členové	  tuto	  dobu	  respektovali	  a	  pouze	  v	  případě	  mimořádných	  požadavků	  kontaktovali	  
správce	  

Zimní	  období	  (listopad	  -‐	  březen)	  období	  aktivní	  sportovní	  činnosti	  pro	  VO:	  
Po	  –	  Pá	  	   14.30	  –	  19.30	  
So	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  9.30	  –	  16.30	  

ü 	  Fantová	   informovala	   o	   pořádání	   brigády	   TJ	   –	   příprava	   areálu	   před	   zimou-‐	   úklid	   a	   úprava	   společných	   prostor	   v	  
termínu	  11.11.	  od	  10:00	  hod.,	  práce	  bude	  zadávat	  správce	  	  

ü V	  souvislosti	  se	  změnou	  stanov	  a	  organizační	  změnou	  bude	  pravděpodobně	  nutné	  uspořádat	  v	  roce	  2018	  dvě	  členské	  
schůze.	  Navržené	  termíny	  7.	  a	  14.4.	  2018.	  

ü Mišíková	  požádala	  o	  pomoc	  při	  údržbě	  resp.	  kácení	  stromů	  na	  Veslařské	  

ÚKOLY	  

Připravit	  investiční	  projekty	  k	  obnově	  majetku	  TJ	  
Krejčiřík	  +	  
projektant	   dle	  možností	  

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

Předložení	  návrhu	  souhlasného	  prohlášení	  orgánům	  ČVK	  o	  vedení	  hranice	  
pozemků	  mezi	  kluby	  a	  následně	  zajištění	  zápisu	  do	  KN	  

Šlechtický	   dle	  možností	  

	  info	  o	  akcích	  TJ	  na	  měsíc	  prosinec(web,	  FB,	  e-‐mailing)	   Fantová	   31.	  10.	  2017	  

Připomínky	  k	  provoznímu	  řádu	  areálu	  Rakovec	  na	  základě	  zaslaného	  návrhu	  JO	   VO,	  Kučera	   prosinec	  2017	  

ZAPSALA	   Katka	  Fantová	  	  

PŘÍŠTÍ	  SCHŮZE	  
středa	  6.12.	  2017	  18:00	  hod.	  ,	  http://www.korzar.com	  
	  

PŘÍLOHY	  ZÁPISU	   Provozní	  řád  


