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NÁZEV SCHŮZE PRAVIDELNÁ SCHŮZE VÝBORU TJ LODNÍ SPORTY BRNO 

DATUM A ČAS 19. 09. 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) Krupica, Spousta,(JO), Janeček, Žalkovský, 
Mezenský (KO) 

OMLUVENI Krejčiřík 

HOST Petr Božek 

 

TÉMA Pronájem areálu na Rakovci pro běžecký závod Vokolo Príglu na léta 2018-2019 

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

PŘEDNESL Šlechtický, Petr Božek  

SITUACE + DISKUSE 

• Božek opakovaně přednesl své požadavky a návrh na pronájem areálu do roku 2019 (dva ročníky VP) 

• Sdělil členům výboru TJ, že 10. Ročník VP 2019 bude pro areál loděnice na Rakovci poslední v  rozsahu využití a 
záboru areálu dle smlouvy na rok 2018 a 2019. Od roku 2020 bude závod připraven v  novém režimu. 

• Návrh na nájemné pro rok 2018 – 55 000 Kč (+ náklady- el. energie, svoz komunálního odpadu),  
pro rok 2019 - 70 000 Kč (+ náklady- el. energie, svoz komunálního odpadu) 

ZÁVĚR   

HLASOVÁNÍ : 
Všichni přítomní členové výboru TJ souhlasí s  návrhem Petra Božka a 
uzavřením smlouvy na léta 2018 a 2019 a akceptují navrženou výši 
nájemného. 

  

ÚKOL ODPOVĚDNÁ OSOBA TERMÍN DOKONČENÍ 

• Připravit smlouvu k podpisu Božek Co nejdříve 

• Zajistit podpis smlouvy za TJ, zajistit plnění dle smlouvy  Fantová, Božek 10.-14.10. 

 

TÉMA Areál loděnice na Veslařské, reklamace 

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

PŘEDNESL  Janeček, Šlechtický 

SITUACE + DISKUSE 

• Na začátku měsíce července proběhla oprava zjištěné závady, 

• Aktuálně jsou na budově drobné nedodělky – úklid, apod. – komunikováno se spol. Baucom 

ÚKOLY ODPOVĚDNÁ OSOBA TERMÍN DOKONČENÍ 

• Prověřit elektřinu – elektroměry na Veslařské – od Bernacika Janeček,  co nejdříve 

• urgence vyúčtování opravy – reklamace – BAUCOM Janeček co nejdříve 

• zajistit úhradu poplatků za užívání kancelářských prostor za období Šlechtický co nejdříve 
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07/2017-06/2018 ve výši 36 000 Kč od trenérky Mišíkové a 24 000 Kč od 
správce Petyovského. Tyto  budou převedeny na účet TJ do konce 
měsíce září 2018. Od 1. 7. Uhradí správce pravidelný měsíční příspěvek 
ve výši 2000 Kč a trenérka 3000 Kč na účet TJ LS. 

• Výbor TJ rozhodl o odpuštění příspěvku ve výši 3000 Kč Martině 
Mišíkové jako kompenzaci za nekomfortní užívání prostor v  období 
měsíce července 2018. 

 

 

TÉMA Hospodaření  a plnění rozpočtu TJ návrh roku 2018 

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

PŘEDNESL Fantová 

SITUACE + DISKUSE+ZÁVĚRY 

• Ke dni 19. 09. 2018 je na účtu a v pokladně TJ částka v celkové výši  5 600 000 Kč ( první splátka za buňky) 

• Fantová požádala zástupce KO o úhradu doplatku ve výši 72 842 Kč, který byl určen na základě vypořádání rozdílu 
ceny rekonstrukce budovy na Veslařské (viz. zápis VTJ z 06/2018) 

• Janeček přednesl požadavek KO na zadání dokumentace na rekonstrukci budovy na Veslařské do úrovně stavebního 
povolení – důvodem jsou řádně připravené podklady pro výzvy na investiční dotace různých poskytovatelů 
v následujícím období.  Dokumentace může být zadána do výše max.1 mil. Kč. 

 
HLASOVÁNÍ: Pro: Šlechtický, Durna, Litera, Spousta, Krupica, Janeček, Žalkovský, Mezenský  Zdržel se: Kučera 
 

ÚKOLY 
ODPOVĚDNÁ 
OSOBA 

TERMÍN 
DOKONČENÍ 

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

 

• Připravit zadání pro výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro 
investiční záměr rekonstrukce objektu na Veslařské 

Janeček 31. 10. 2018 

• Zajistit úhradu poplatku ve výši 72 842 Kč na účet TJ  Zástupci KO obratem 

 
TÉMA Dotace na rok 2018 + vyúčtování dotací za rok 2017 

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

PŘEDNESL Fantová 

SITUACE 

 

• Zastupitelstvo města Brna schválilo mimořádnou dotaci na opravu povrchů před a za loděnicí na Rakovci ve výši 450 
000 Kč, na MMB je připravována smlouva k  podpisu, 

• ZJMK schválilo mimořádnou dotaci na podporu významných sportovních akcí JO a VO ve výši 150 000 Kč, dotace je již 
na účtech jednotlivých oddílů, 

• ZJMK schválilo mimořádnou dotaci na zakoupení nového vleku pro VO, na základě individuálního požadavku VO , 

• Aktuálně jsou vyhlášeny a zpracovávány žádosti o dotace na rok 2019 z města Brna – vrcholový sport, provozní 
náklady a činnost, sportovní akce, sportovní činnost dětí a mládeže, SCM a úřadu městské části Brno -Bystrc, termín 
podání žádostí 30.10. 2018, 

• Jsou připravovány podklady pro zařazení talentovaných sportovců do Brněnského centra sportovních nadějí, Za VO 
Barbora Kárová, za JO Anna Justová a Petr Tupý,  

• v přípravě je možnost využití dotačního programu města Brnana oživení břehů řeky Svratky, k  využití KO, 
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• Fantová požádala zejména zástupce VO o součinnost, koordinaci a zejména informovanost při krocích a 
individuálních zájmech jednotlivých oddílů na úrovni poskytovatelů podpory státních a veřejných zdrojů - dotací 
(města, kraje) a to ze strategických důvodů při dlouhodobém budování a prezentaci značky TJ LODNÍ SPORTY BRNO 
jako sportovního klubu tří oddílů.   

ÚKOLY 
ODPOVĚDNÁ 
OSOBA 

TERMÍN 
DOKONČENÍ 

Monitorovat, sbírat podklady, připravit a odevzdat žádosti o dotace na rok 201 9 Fantová dle termínů  

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

Fantová, Blatná dle termínů 

Spolupracovat na přípravě podkladů pro vyúčtování dotací 2018 dle pokynů 
Fantové a Blatné 

           oddíly  průběžně 

 Různé 

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

PŘEDNESL Fantová a členové výboru TJ 

SITUACE  

• Fantová informovala členy výboru  o projednání praktických kroků spojený s  organizační změnou – vznikem 
pobočných spolků, tyto kroky dle sdělení Evy Grabarczykové by měly proběhnout tímto způsobem:  
 

- prosinec 2018: podání návrhu na zápis pobočných spolků (PS) do rejstříku s tím, 
že PS budeme chtít zapsat k 1. 1. 2019. Společně se zápisem do spolkového rejstříku 
rejstříkový soud jednotlivým PS přidělí IČ. PS vznikají až zápisem do rejstříku, tedy 
teprve až po tomto datu mohou samostatně činit právní jednání (žádat o dotace 
apod.). 
 
- leden 2019: provedení zápisu PS do rejstříku (musí provést rejstříkový soud) = vznik 
PS. 
 
- leden 2019 a dále: jednotlivé PS si budou moci rozhodnout o změně svých stanov, 
volbě svých statutárních orgánů, upravit si členskou základnu apod. V případě, že tak 
učiní musí požádat hlavní spolek = LS, aby změny zapsal do rejstříku. 
 

• Fantová informovala členy výboru TJ o pracovním jednání ze zástupcem pojišťovacího makléře  TJ spol Loydex p. 
Pálkou. Jednání bylo vedeno z důvodu prodeje buněk a rekonstruované budovy na Veslařské. p. Pálka důrazně 
nedoporučil na stávající výhodné a finančně nenahraditelné pojistné smlouvě cokoliv měnit. Novou budovu 
doporučil pojistit zcela samostatně.  Další návrhy a informace projedná s vedením makléřské spol. a bude výbor TJ 
informovat prostřednictvím Fantové. Aktuální pojistná smlouva je přílohou tohoto zápisu.  

• Fantová požádala zástupce VO a JO o  součinnosti pro využívání areálu, tvorbě investičních zámě rů, oprav, pořádání 
akcí, provozní doby a pracovní náplně správců atd. pro novou organizační změnu platnou k 1.1. 2019.  

• Fantová požádala zástupce JO a VO o pomoci při informovanosti široké členské základny při přípravě a realizaci 
opravy příjezdové cesty k zadní bráně, opravy povrchů před a za loděnicí na Rakovci a také při přípravě areálu pro 
běh Vokolo Príglu 2018.   

• Fantová informovala členy VO a JO po „poptávce“ kamerového systému na loděnici, pro sledování povětrnostních 
podmínek na přehradě a požádala členy výboru o spolupráci na zajištění nové kamery, resp. opravy 
stávající/nefunkční. 

• Fantová informovala členy VTJ o účasti na besedě ( společně s Luckou Šlechtickou) ke kvalitě vody v brněnské 
přehradě – dle sdělení kompetentních orgánů bude dále pokračovat projekt čištění (jako návaznost na evropský 
projekt) a pokud se něco nepokazí jako letos, třeba počasí, bude voda čistá☺  
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• Předseda TJ Šlechtický informoval VTJ o dalších krocích spojených s prodejem  buněk v souladu s usnesením 
členské schůze ze dne 25.4. 2018.  

• Šlechtický informoval o aktuálním stavu – provozu branky při vstupu do areálu loděnice na Rakovci – na realizaci 
přístupového systému podali nabídku tři dodavatelé, zajímavou se jeví nabídka f irmy AMSYS, se kterou bude 
vedeno další upřesňující jednání. Návrh řešení předpokládá používání čipových karet s  logem TJ LS Brno a jménem 
nositele, vstup do areálu povolen použitím karty, odchod z  areálu pomocí tlačítka. 

• Kučera požádal o informaci zda někdo kontaktoval účetní TJ s dotazem, zda bude ochotna vést účetnictví i PS, 

stejný dotaz přednesl Fantové za jakých podmínek bude schopna pracovat dále pro TJ a PS.  

• Výbor JO a KO požádal o přijetí nových členů do TJ LS BRNO – VÝBOR TJ LS BRNO rozhodl, že všechny 

přihlášky budou podepsány předsedy předkládajících oddílů a přijetí členů doloženo zápisem ze schůzí výborů  

 

ÚKOLY 

Připravit investiční projekty k obnově majetku TJ v obou areálech jednotlivé oddíly dle možností 

Připravit návrh stanov jednotlivých PS oddílů jednotlivé oddíly 1. 12. 2018 

Zajistit opravu havárie bojleru na Rakovci Fantová, správce havárie odstraněna 

Zajistit posudek statika dřevěné budovy na Veslařské Fantová, Čočka co nejdříve 

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

Šlechtický dle pokynu PM 

Upřesnění technického řešení a výběr dodavatele přístupového systému  Šlechtický co nejdříve 

Předložit výboru TJ návrh pracovní náplně a spolupráce s  TJ a oddíly po 
organizační změně  

Fantová, Blatná  10. 10. 2018 

Zajistit organizační součinnost oddílů při realizaci příjezdové cesty k  zadní bráně 
na Rakovci, opravě ploch před a za loděnící a nájmu pro běh Vokolo príglu 

Fantová, VO, JO říjen, listopad 2018 

Podpisy přihlášek nových členů KO a JO, zápisy o přijetí  KO, JO 10.10. 2018 

 Info o akcích TJ na měsíc říjen pro členy TJ (web, FB, e-mailing)  Fantová 01. 10. 2018 

ZAPSALA Katka Fantová  

PŘÍŠTÍ SCHŮZE 
 

10.10. 2018 

PŘÍLOHY ZÁPISU Pojistná smlouva 


