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NÁZEV SCHŮZE PRAVIDELNÁ	  SCHŮZE	  VÝBORU	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  

DATUM	  A	  ČAS	   06.	  12.	  2017,	  18:00	  hod.,	  restaurace	  Korsár	  

TYP	  SCHŮZE	   řádná	  schůze	  

ORGANIZÁTOR	   Výbor	  TJ	  LS	  Brno	  

SVOLAVATEL	   Radovan	  Šlechtický,	  předseda	  

ZAPISOVATEL	   Fantová	  

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

OMLUVENI	   Šlechtický	  

	  
TÉMA	   Pronájem	  Vokolo	  Príglu	  na	  léta	  2018-‐2020 

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

PŘEDNESL	   Fantová	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• Proběhlo	  jednání	  Petr	  Božek,	  předseda	  JO	  a	  předseda	  TJ	  
• Diskuse	  o	  variantním	  řešení	  o	  pronájmu	  areálu	  na	  další	  roky	  

ZÁVĚR	   ODPOVĚDNÁ	  OSOBA	   TERMÍN	  DOKONČENÍ	  

• Petr	  Božek	  navrhne	  reálné	  varianty	  řešení	  s	  respektováním	  potřeb	  JO	  
(provozu	  areálu	  na	  Rakovci)	  

Božek	   co	  nejdříve	  

	  
TÉMA	   Rekonstrukce	  domu	  Veslařská	  177,	  areál	  loděnice	  na	  Veslařské 

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

PŘEDNESL	   	  Fantová,	  Mišíková	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• Výbor	  TJ	  je	  Martinou	  Mišíkovou	  průběžně	  informován	  o	  závadách	  v	  bytě	  3+kk	  a	  tyto	  se	  řeší	  standartním	  způsobem	  
–	  reklamací	  u	  dodavatele	  	  BAUCOM,	  který	  závady	  řeší.	  

• Šlechtický	  dopracoval	  a	  předal	  návrh	  smluv	  k	  užívání	  	  k	  připomínkování	  KO	  
• Aktuální	  závady	  v	  bytě	  –	  příčinou	  vlhkosti	  v	  předsíni	  byla	  vadná	  trubka	  z	  výroby,	  p.	  Gelbič	  (BAUCOM)	  předpokládá,	  

že	  v	  kuchyni	  to	  bude	  stejný	  problém.	  Objevil	  se	  další	  mokrý	  flek	  v	  koupelně.	  Pravděpodobně	  zatéká	  střecha	  –	  
závada	  se	  bude	  hledat.	  

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,	  KO	   co	  nejdříve	  
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TÉMA	   Hospodaření	  	  a	  plnění	  rozpočtu	  TJ	  na	  rok	  2017	  

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

PŘEDNESL	   Fantová,	  	  

SITUACE	  +	  DISKUSE+ZÁVĚRY	  

• Ke	  dni	  6.	  12.	  2017	  je	  na	  účtu	  a	  v	  pokladně	  TJ	  částka	  v	  celkové	  výši	  	  601	  376	  Kč,	  	  
• z	  této	  částky	  je	  165	  000	  Kč	  účelově	  určeno	  dotací	  JMK	  na	  opravy	  v	  areálu	  Rakovec	  (brána,	  střecha...),	  74	  177	  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.	  
• Částka	  za	  nájem	  budovy	  KO	  na	  Veslařské	  –	  Aetna	  ve	  výši	  	  126	  500	  Kč	  bude	  převedena	  na	  účet	  KO	  s	  odečtením	  

příspěvků	  KO	  	  52	  000	  Kč	  za	  rok	  2017	  	  
• na	  základě	  aktuální	  členské	  základny	  k	  30.11.	  2017	  budou	  oddíly	  vyzvány	  k	  úhradě	  členských	  příspěvků	  do	  TJ	  ve	  výši	  

1000	  Kč/člen	  do	  30.	  01.2018	  a	  to	  takto:	  	  
Ø VO	  63	  (děti	  a	  mládež)	  +	  97	  (dospělí)	  =	  160	  členů,	  160	  000	  Kč,	  	  
Ø KO	  17	  (děti	  a	  mládež)	  +	  35	  (dospělí)	  =	  52	  členů,	  52	  000	  Kč,	  
Ø JO	  	  47	  (děti	  a	  mládež)	  +	  118	  (dospělí)	  =	  165	  členů,	  165	  000	  Kč	  
Ø Celkem	  na	  účet	  TJ	  377	  000	  Kč	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  
OSOBA	  

TERMÍN	  
DOKONČENÍ	  

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

	  

• Zajistit	  převod	  ve	  výši	  74	  500	  (nájem	  Aetna)	  na	  účet	  KO	   Šlechtický,	  Fantová	   Do	  15.12.	  2017	  

	  
• 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	   4.	  

PŘEDNESL	   Fantová	  

SITUACE	  

• Dotace	  z	  MŠMT	  –	  program	  IV	  –	  MŠMT	  pro	  kluby	  a	  TJ	  zrušilo	  
• 	  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,	  NEBYLY	  JSME	  ÚSPĚŠNÍ,	  DŮVOD	  NEZNÁME,	  
• 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	  není	  známý	  termín	  vyhlášení,	  
• Dotační	  programy	  z	  MŠMT	  	  -‐	  vyhlášen	  program	  Můj	  klub	  (sdružený	  program	  IV	  a	  VIII)	  termín	  podání	  žádostí	  29.12.,	  

otevření	  el.	  systému	  pro	  podání	  žádostí	  je	  plánováno	  na	  15.12.	  	  



 
 

	   	   TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  –	  Zápis 

 
TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  
Rakovecká	  1236/30	   	   Strana	  3	  /	  4	  
635	  00	  Brno	  –	  Bystrc	  

 

• 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	  

žádostí	  

	   Různé	  

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

PŘEDNESL	   Fantová	  a	  členové	  výboru	  TJ	  

SITUACE	  	  

ü Byla	  ukončena	  akce	  OPRAVA	  PŘÍJEZDOVÝCH	  KOMUNIKACÍ	  před	  areálem	  na	  Rakovci.	  –	  v	  návaznosti	  na	  tuto	  opravu	  
proběhlo	  jednání	  s	  firmu	  HKU	  o	  protažení	  opravy	  asfaltové	  plochy	  až	  do	  areálu	  LS	  –	  frézování,	  položení	  asfaltu.	  
Poptaná	  cenová	  nabídka	  vysoce	  převyšovala	  současné	  finanční	  možnosti	  TJ.	  	  

ü Aktuálně	  je	  na	  loděnici	  realizována	  akce	  NOVÁ	  BRÁNA,	  vzhledem	  k	  termínu	  vánočních	  svátků	  bude	  nová	  brána	  
hotova	  do	  konce	  měsíce	  ledna	  2018	  a	  to	  včetně	  režimu	  vstupů	  a	  vjezdů,	  

ü Ve	  dnech	  5.a	  6.12.	  proběhlo	  v	  areálu	  na	  Rakovci	  zaměření	  objektu	  jako	  nutných	  podkladů	  pro	  investiční	  projekty	  
v	  areálu	  na	  Rakovci,	  

ü Krejčiřík	  poptal	  projektanty,	  kteří	  mohou	  připravit	  projekty	  pro	  jednotlivé	  investiční	  akce	  potřebné	  v	  areálu	  
loděnice	  Rakovec	  –	  loděnice,	  stupně,	  opěrná	  zeď	  u	  zadního	  výjezdu	  z	  klubu	  atd	  –	  výboru.	  	  

ü Výboru	  TJ	  byla	  dne	  15.11.	  zaslána	  	  cenová	  nabídka	  na	  zpracování	  projektu	  pro	  rekonstrukci	  loděnice-‐hal	  na	  Rakovci	  
spol.	  PIVEC	  v	  celkové	  výši	  85	  500	  Kč.	  
Výbor	  TJ	  schvaluje	  objednání	  projektové	  dokumentace	  dle	  nabídky	  –	  HLASOVÁNÍ:	  všichni	  PRO	  

ü Šlechtický	  prostřednictvím	  Fantové	  informoval	  o	  schůzce	  s	  právníkem	  Povodí	  Moravy	  	  
-‐ PM	  neplánuje	  prodej	  pozemků,	  
-‐ bude	  podepsána	  smlouva	  o	  nájmu	  pozemku	  ve	  stávajícím	  znění,	  
-‐ bude	  připraven	  dodatek	  smlouvy	  se	  zapsáním	  stávajících	  staveb	  (tyto	  budou	  nejdříve	  zapsány	  do	  KN)	  a	  

prodloužením	  nájmu	  na	  deset	  a	  více	  let	  
-‐ cena	  za	  nájem	  pozemku	  v	  roce	  2018	  bude	  21	  Kč/m,	  30	  Kč	  za	  m	  se	  stavbou	  +	  očekáváme	  poplatek	  za	  mola	  

ü Výbor	  TJ	  po	  diskusi	  o	  dalším	  řešení	  buněk	  doporučil	  stanovit	  vyjednávací	  skupinu	  –	  Šlechtický	  (VO),	  Janeček	  (KO)	  a	  
Všetečka	  (JO)	  –	  tato	  se	  zatím	  nesešla	  a	  neproběhlo	  další	  jednání,	  

ü Členům	  výboru	  TJ	  byl	  předán	  návrh	  na	  změnu	  stanov	  TJ	  dle	  usnesení	  z	  členské	  schůze	  1.4.	  2017	  zpracovaný	  p.	  
Grabarczykovou	  k	  připomínkování	  a	  k	  připomínkování	  do	  oddílů.	  JO	  má	  dne	  12.12.	  v	  18:00	  diskusní	  večer	  na	  toto	  
téma	  v	  klubovně	  na	  Rakovci,	  připomínky	  za	  KO	  zaslal	  předseda	  KO.	  Připomínky	  z	  oddílů	  budou	  projednávány	  na	  
výboru	  TJ	  3.1.	  2018.	  

ü 	  	  	  Fantová	   informovala	   o	   pořádání	   brigády	   TJ	   –	   příprava	   areálu	   před	   zimou-‐	   úklid	   a	   úprava	   společných	   prostor	   v	  
termínu	  11.11.	  od	  10:00	  hod.,	  dle	  všech	  zúčastněných	  brigáda	  proběhla	  s	  dobrým	  výsledkem,	  

ü 	  	  V	   souvislosti	   se	   změnou	   stanov	   a	   organizační	   změnou	   bude	   pravděpodobně	   nutné	   uspořádat	   v	   roce	   2018	   dvě	  
členské	   schůze.	   Vzhledem	   k	   tomu,	   že	   dubnové	   víkendy	   jsou	   již	   závodní	   sezonou	   pro	   všechny	   oddíly	   je	   navržený	  
termín	  členských	  schůzí	  ve	  všedních	  dnech	  a	  to	  středy	  4.	  a	  11.4.	  2018.	  

ü 	  	  7.12.	  proběhne	  na	  Veslařské	  řízení	  za	  účelem	  řešení	  žádosti	  KO	  –	  kácení	  stromů ohrožujících majetek a životy členů 
TJ v areálu na Veslařské.	  

	  
	  
	  



 
 

	   	   TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  –	  Zápis 

 
TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  
Rakovecká	  1236/30	   	   Strana	  4	  /	  4	  
635	  00	  Brno	  –	  Bystrc	  

 
 
 
 
 
 
 
 

	  
ü   Předseda JO požádal o přijetí nových členů do TJ p. Radima Ličky, Jana Krobauera a Petra Procházky – v režimu 

mimořádného členství (z důvodu organizační změny)	  
- p. Lička, Krobauer a Procházka jsou přijati v režimu mimořádný člen na jeden rok s právy a povinnostmi 

řádného člena mimo práva být volen a volit 
Hlasování: VŠICHNI PRO 

ü 	  	  	  Mišíková	   požádala	   o	   přehled	   spotřeby	   energií,	   vodného	   a	   stočného,	   odvoz	   komunálního	   odpadu	   v	   areálu	   na	  
Veslařské	  za	  roky	  2015	  a	  2016 

ÚKOLY	  

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

Připomínky	  k	  návrhu	  znění	  stanov	  TJ	  po	  organizační	  změně	   Výbor	  TJ	   3.1.	  2017	  

Zajistit	  objednávku	  zpracování	  projektové	  dokumentace	  na	  Rekonstrukci	  hal	  
loděnice	  na	  Rakovci	  dle	  CN	  	  

Fantová	   15.12.	  2017	  

Podpis	  nájemní	  smlouvy	  +	  další	  náležitosti	  s	  tímto	  spojené	  pro	  PM	  na	  rok	  
2018/dále	   Šlechtický	   dle	  pokynu	  PM	  

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	  leden	  a	  PF	  2018	  pro	  členy	  TJ	  (web,	  FB,	  e-‐mailing)	   Fantová	   31.	  12.	  2017	  

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

ZAPSALA	   Katka	  Fantová	  	  

PŘÍŠTÍ	  SCHŮZE	  
středa	  3.1. 2018, místnost č. 26, Rakovec 
	  

PŘÍLOHY	  ZÁPISU	    


