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NÁZEV SCHŮZE PRAVIDELNÁ	  SCHŮZE	  VÝBORU	  TJ	  LODNÍ	  SPORTY	  BRNO	  

DATUM	  A	  ČAS	   06.	  06.	  2018,	  18:00	  hod.,	  místnost	  č.	  26,	  loděnice	  Rakovec	  

TYP	  SCHŮZE	   řádná	  schůze	  VTJ	  

ORGANIZÁTOR	   Výbor	  TJ	  LS	  Brno	  

SVOLAVATEL	   Radovan	  Šlechtický,	  předseda	  

ZAPISOVATEL	   Fantová	  

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

OMLUVENI	   Mezenský	  ,	  Krupica,	  Žalkovský,	  Kučera	  se	  omluvil	  a	  odešel	  ve	  20:00	  hod.	  

HOST	   Tomáš	  Vohrabal	  

	  
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	  –	  úkol	  
trvá	  

	  
TÉMA	   Rekonstrukce	  domu	  Veslařská	  177,	  areál	  loděnice	  na	  Veslařské,	  reklamace 

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

PŘEDNESL	   	  Fantová,	  Šlechtický	  

SITUACE	  +	  DISKUSE	  

• na	  základě	  opakovaných	  závad	  se	  sešli	  p.	  Fojtách	  (stavební	  dozor	  při	  realizaci	  rekonstrukce)	  p.	  Gelbič,	  Fojtách,	  
stavbyvedoucí	  a	  p.	  Vitásek	  majitel	  spol.	  BAUCOM	  .	  Po	  prověření	  situace	  bylo	  rozhodnuto,	  že	  v	  termínu	  prvních	  
čtrnácti	  dnů	  měsíce	  července	  ,	  které	  nebude	  narušovat	  bydlení	  trenérů	  KO	  (soustředění)	  ae	  zhotoví	  nová	  podlaha	  
v	  části	  budovy	  využívané	  trenéry	  k	  bydlení	  +	  budou	  realizovány	  další	  opravy	  a	  úpravy	  související	  s	  reklamacemi	  
budov.	  

• Výbor	  TJ	  rozhodl,	  že	  poplatky	  za	  užívání	  kancelářských	  prostor	  za	  období	  07/2017-‐06/2018	  ve	  výši	  36	  000	  Kč	  od	  
trenérky	  Mišíkové	  a	  24	  000	  Kč	  od	  správce	  Petyovského	  budou	  převedeny	  na	  účet	  TJ	  do	  konce	  měsíce	  června	  2018.	  

• Od	  1.	  7.	  bude	  správce	  hradit	  pravidelný	  měsíční	  příspěvek	  ve	  výši	  2000	  Kč	  a	  trenérka	  3000	  Kč	  na	  účet	  TJ	  LS	  BRNO.	  

ZÁVĚRY	  

ÚKOLY	   ODPOVĚDNÁ	  OSOBA	   TERMÍN	  DOKONČENÍ	  

• Informovat	  a	  zajistit	  platby	  trenéra	  a	  správce	  na	  Veslařské	  dle	  
rozhodnutí	  výboru	  TJ	  

Fantová	   30.6.	  

• Připomenout	  spol.	  BAUCOM	  realizaci	  oprav	  spojených	  s	  reklamacemi,	  
volat	  Vitáska,	  majitele	  spol.	  

Fantová	   15.6.	  

• Zjistit	  stav	  způsobu	  měření	  odběru	  energií	  v	  rekonstruované	  budově,	  
popř.	  zajistit	  měřáky	  –	  konzultace	  Bernacik	  

Fantová	   30.6.	  
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TÉMA	   Hospodaření	  	  a	  plnění	  rozpočtu	  TJ	  za	  rok	  2017/	  návrh	  roku	  2018	  

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

PŘEDNESL	   Fantová,	  	  

SITUACE	  +	  DISKUSE+ZÁVĚRY	  

• Ke	  dni	  06.	  06.	  2018	  je	  na	  účtu	  a	  v	  pokladně	  TJ	  částka	  v	  celkové	  výši	  	  445	  533	  Kč,	  	  
• Předseda	  JO	  Krejčiřík	  zaslal	  dne	  5.6.	  elektronicky	  členům	  výboru	  TJ	  tabulku	  –	  návrh	  rozpočtu	  2018,	  

Výbor	  TJ	  	  Šlechtický,	  Krejčiřík,	  Litera,	  Durna,	  Janeček	  a	  Spousta	  souhlasí	  s	  návrhem	  rozpočtu	  na	  rok	  2018.	  
Kučera	  souhlasí	  s	  principem	  rozpočtu,	  ale	  pochybuje	  o	  jeho	  dodržení.	  

• Fantová	  informovala	  členy	  výboru	  TJ	  o	  nových	  zdrojích	  příjmu	  do	  TJ	  Na	  základu	  spolupráce	  při	  realizaci	  expozice	  
lodních	  sportů	  v	  pavilonu	  Re:lax	  (výstava	  Republika	  1918-‐2018)	  na	  brněnském	  výstavišti.	  TJ	  obdržela	  objednávku	  od	  
TIC	  Brno	  na	  billboard	  na	  LS/Rakovec	  a	  smlouvu	  o	  zajištění	  expozice.	  Po	  odečtení	  nákladů	  spojených	  s	  realizací	  akce	  
je	  předpoklad,	  že	  na	  účtu	  TJ	  zůstane	  částka	  ve	  výši	  55	  000	  Kč.	  

• Výbor	  TJ	  předkládá	  návrh	  na	  vypořádání	  rozdílu	  ceny	  rekonstrukce	  (6.703.115	  Kč)	  a	  výše	  získaných	  dotací	  určených	  na	  
rekonstrukci	  (5.600.000	  Kč)	  takto: 
• Rozdíl	  =	  doplatek	  je	  ve	  výši	  1.103.115	  Kč	  
• Prostor	  domu	  se	  dělí	  na	  kanceláře	  správce+trenéra	  KO	  a	  zázemí	  KO,	  doplatek	  se	  dělí	  v	  poměru	  240/300	  
• Částka	  připadající	  na	  prostory	  zázemí	  KO	  činí	  612.842	  Kč,	  Vzhledem	  k	  tomu,	  že	  prostory	  využívá	  výlučně	  KO,	  po	  

odečtení	  již	  zaplaceného	  poplatku	  540.000	  Kč	  (z	  května	  2017)	  zbývá	  doplatit	  72.842	  Kč.	  Tuto	  částku	  převede	  KO	  na	  
účet	  TJ.	  

• Částka	  připadající	  na	  kanceláře	  správce+trenéra	  KO	  činí	  490.273	  Kč.	  Vzhledem	  k	  tomu,	  že	  poplatky	  spojené	  s	  dalším	  
užíváním	  kanceláří	  budou	  příjmem	  TJ,	  TJ	  nepožaduje	  jejich	  uhrazení.	  

• nájemné	  spol.	  AETNA	  z	  prostor	  loděnice	  na	  Veslařské	  za	  rok	  2018	  a	  v	  dalším	  období	  bude	  opět	  příjmem	  TJ.	  
	  

	  

ÚKOLY	  
ODPOVĚDNÁ	  
OSOBA	  

TERMÍN	  
DOKONČENÍ	  

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

• Návrh	  rozpočtu	  na	  rok	  2018	   Krejčiřík,	  Fantová	   splněno	  

	  
TÉMA	   Dotace	  na	  rok	  2018	  +	  vyúčtování	  dotací	  za	  rok	  2017	  

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

PŘEDNESL	   Fantová	  

SITUACE	  

• Aktuálně	  jsou	  podány	  všechny	  žádosti	  dle	  podaných	  výzev.	  
• JMK	  schválil	  dotaci	  ve	  výši	  200	  000	  Kč	  na	  opravy	  povrchů	  v	  areálu	  TJ	  LS	  BRNO.	  Aby	  TJ	  mohla	  tuto	  dotaci	  čerpat,	  bude	  

nutné	  znovu	  požádat	  MMB	  o	  dotaci	  na	  spolufinancování	  akce.	  
• Radou	  JMK	  byla	  projednána	  individuální	  žádost	  na	  JMK	  –	  Mezinárodní	  veslařská	  regata	  +	  MMČR	  v	  jachtingu,	  ZJMK	  by	  

mělo	  schválit	  částku	  ve	  výši	  150	  000	  Kč,	  rozdělena	  bude	  mezi	  JO	  a	  VO	  50%	  na	  50%.	  
• Dotace	  „Můj	  klub“	  ve	  výši	  282	  500	  Kč	  byla	  na	  základě	  rozhodnutí	  MŠMT	  přijata	  na	  účet	  TJ	  a	  dle	  kritérií	  programu	  

rozdělena	  na	  účty	  oddílů.	  
• Do	  konce	  měsíce	  června	  by	  měly	  být	  podepsány	  smlouvy	  o	  poskytnutní	  dotací	  na	  činnost	  mládeže	  z	  města	  Brna	  	  

v	  těchto	  částkách:	  V0 128 000 Kč, JO 97 000 Kč, KO 23 000 Kč.	  
• Připravuje	  se	  vyúčtování	  veslařského	  bazénu	  a	  dotace	  účastníků	  jachtařského	  MS	  na	  Floridě.	  
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ÚKOLY	  
ODPOVĚDNÁ	  
OSOBA	  

TERMÍN	  
DOKONČENÍ	  

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

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

Spolupracovat	  na	  přípravě	  podkladů	  pro	  dotace	  2018	  dle	  pokynů	  Fantové	  a	  
Blatné	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  oddíly	  	   průběžně	  

Obnovit	  žádost	  na	  opravu	  povrchů	  v	  obou	  areálech	  a	  individuálně	  ji	  přednést	  na	  
MMB	  

Fantová,	  Šlechtický	   srpen	  2018	  

	   Různé	  

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

PŘEDNESL	   Fantová	  a	  členové	  výboru	  TJ	  

SITUACE	  	  

• Host	  schůze	  Tomáš	  Vohrabal	  přednesl	  návrh	  na	  změnu	  termínu	  konání	  členské	  schůze	  za	  účelem	  projednání	  a	  
schválení	  nových	  stanov	  TJ	  z	  důvodu	  zajištění	  procesní	  správnosti.	  Na	  základě	  věcné	  argumentace	  T.	  VOHRABALA	  
VÝBOR	  TJ	  ROZHODL	  O	  ZRUŠENÍ	  TERMÍNU	  SCHŮZE	  12.6.	  A	  ROZHODL	  O	  NOVÉM	  TERMÍNU.	  	  
VÝBOR	  TJ	  SVOLÁ	  ČLENSKOU	  SCHŮZI	  NA	  28.	  6.	  2018.	  

• Aktuálně	  je	  na	  loděnici	  na	  Rakovci	  realizována	  akce	  NOVÁ	  BRÁNA.	  Vstup	  brankou	  je	  stále	  v	  řešení.	  
• Předseda	  TJ	  Šlechtický	  informoval	  VTJ	  o	  dalším	  jednání	  o	  prodeji	  buněk	  v	  souladu	  s	  usnesením	  členské	  schůze	  ze	  

dne	  25.4.	  2018.	  
VÝBOR	  TJ	  UKLÁDÁ	  PŘEDSEDOVI	  TJ	  V	  SOULADU	  S	  USNESENÍM	  ČLENSKÉ	  SCHŮZE	  TJ	  LS	  BRNO	  ZE	  DNE	  25.	  4.	  2018	  
PODEPSAT	  SMLUVNÍ	  DOKUMENT	  SE	  ZÁJEMCEM	  O	  KOUPI	  –	  SMLOUVU	  O	  SMLOUVĚ	  BUDOUCÍ	  NEBO	  RESERVAČNÍ	  
SMLOUVU.	  

• Fantová informovala členy VTJ o žádosti buňkařů. K 6.6. oznámil Vaculka, Prax, Klučovský, Koláček že nemají 
dále o buňku zájem, Hakl, Pálka, Krupica, Hořovský  a Gončárová (Alexa) mají zájem za aktuálních podmínek. 
Další skupinka napsala žádost o snížení nájmu. VÝBOR TJ ROZHODL O SNÍŽENÍ CENY NÁJMU ZA BUŇKU 
O 2000 KČ, TZN. PLATBA ZA BUŇKU V SEZONĚ 2018 JE 6000 Kč. VOLNÉ BUŇKY BUDOU 
NABÍDNUTY ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ K UŽÍVÁNÍ. 

• Vzhledem k nefunkčnosti webu lsbrno výbor TJ rozhodl o tvorbě nových webových stránek TJ, které budou fungovat 
jako rozcestník pro oddíly a doporučil KO a VO zajistit si vlastní funkční webové stránky, 

• Fantová informovala členy výboru z areálu na Rakovci, že od 14.6. do 24.6. je zajištěna denní úklidová služba na 
Rakovci externí spol./po dobu dovolené Jany Nečasové. 

• Fantová informovala výbor TJ o žádost p. Krobauera o možnosti pronájmu buněk v měsíci červenci pro klienty 
hotelu. Počet a termíny budou řešeny dle dalších informací s Janou Nečasovou. 

• Fantová informovala členy výboru VO a JO o žádosti Svatky Jakešové o možnosti noclehu skupiny žáků na školním 
výletě – přespání v klubovně v termínu pondělí 25.6. 2018. VÝBOR NOCLEH ŽÁKŮ SCHVALUJE. 

• výbor	  JO požádal o přijetí nového člena do TJ LS BRNO – Jaromír Popek, majitel kajutové plachetnice, doporučen 
od člena JO L. Huka. 
VÝBOR TJ LS BRNO schválil Jaromíra Popka jako člena TJ LS BRNO. 

ÚKOLY	  

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

Zrušit	  termín	  členské	  schůze	  TJ	  LS	  BRNO	  12.6.	  2018	  a	  informovat	  členy	  o	  novém	  
termínu	  schůze	  28.	  6.	  2018,	  zveřejnit	  a	  rozeslat	  pozvánky	   Vohrabal,	  Fantová	   co	  nejdříve	  

Zajistit	  opravu	  havárie	  bojleru	  na	  Rakovci	   Fantová,	  správce	   co	  nejdříve	  

Zajistit	  posudek	  statika	  dřevěné	  budovy	  na	  Veslařské	   Fantová,	  Čočka	   co	  nejdříve	  
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Zajistit	  objednávku	  zpracování	  projektové	  dokumentace	  na	  Rekonstrukci	  hal	  
loděnice	  na	  Rakovci	  dle	  CN	  	  

Fantová	   	  	  

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

	  info	  o	  akcích	  TJ	  na	  měsíc	  červenec	  pro	  členy	  TJ	  (web,	  FB,	  e-‐mailing)	  	   Fantová	   01.	  06.	  2018	  

Informovat	  nájemce	  buněk	  o	  rozhodnutí	  výboru	  TJ	  a	  zajistit	  další	  postup	   Fantová	   splněno	  

ZAPSALA	   Katka	  Fantová	  	  

PŘÍŠTÍ	  SCHŮZE	    
	  

PŘÍLOHY	  ZÁPISU	   Aktuální seznam podaných a schválených žádostí o dotace 
na rok 2018 


