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NÁZEV SCHŮZE PRAVIDELNÁ SCHŮZE VÝBORU TJ LODNÍ SPORTY BRNO 

DATUM A ČAS 10. 11. 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, Kučera, Litera (VO) Krupica, Spousta, Krejčiřík (JO), Žalkovský, (KO) 

OMLUVENI Janeček, Mezenský 

HOST Mirek Možný, člen kontrolní komise, Rudolf Lidařík JO 

 

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 Fantová 

 ODPOVĚDNÁ OSOBA TERMÍN DOKONČENÍ 

• Proběhl podpis smlouvy za TJ 
Fantová, Božek, 

Šlechtický 
podepsáno na léta 

2018, 2019 

• 9. ročník, 2018 proběhl dle přímých účastníků bez problémů. Problémy 
s organizačním zajištěním a poškozením stojanu na paddleboardy JO 
sdělil předseda JO. Je řešeno individuálně s Petrem Božkem 

Fantová, Božek dle domluvy 

 

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 – dolepení lišt. apod, – komunikováno se spol. Baucom 

• Vystavení faktury Baucomu za kuchyň, sušičky (spotř. el. energie, náhradní bydlení, úklid) peníze od Baucomu 
budou dle účelu rozděleny KO a TJ, z jejich účtů byly hrazeny 

ÚKOLY ODPOVĚDNÁ OSOBA TERMÍN DOKONČENÍ 

• Prověřit elektřinu – elektroměry na Veslařské – od Bernacika Šlechtický, Fantová dořešit s Innogy 

• urgence vyúčtování opravy – reklamace – BAUCOM Šlechtický, Fantová v řešení 

 

 

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 13. 11. 2018 je na účtech a v pokladně TJ částka v celkové výši  10 978 000 Kč.   
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• z toho 10 mil. Kč na zvláštním účtu určeném pro investiční akce TJ v souladu s usnesením členské schůze TJ, 

• 117 000 Kč, zvláštní účet sbírka krb, 

• 967 000 Kč provozní účet TJ, na tomto účtu je 650 000 účelově určených na opravu povrchů u loděnice včetně atria.  

ÚKOLY 
ODPOVĚDNÁ 
OSOBA 

TERMÍN 
DOKONČENÍ 

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

 
 

 
TÉMA 

Dotace na rok 2019 + vyúčtování dotací za rok 2018 

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

PŘEDNESL Fantová 

SITUACE 

• Byly zpracovávány a podány žádosti o dotace na rok 2019 z města Brna – vrcholový sport, provozní náklady a 
činnost, sportovní akce, sportovní činnost dětí a mládeže, SCM . Z úřadu městské části Brno-Bystrc, termín podání 
žádostí 31.10. 2018. Dále MŠMT „MŮJ KLUB“a  Jihomoravský kraj „ Podpora individuálních sportovců“  všechny 
termíny sběru žádostí jsou 31. 10. 2018. 

• Do BCSN byli zařazeni za JO posádka Justová, Tupý na lt 29er, zároveň jsou zařazeni do SCM ČSj, za VO Bára Kárová.  
  

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 TJ o pracovním jednání ze zástupcem pojišťovacího makléře  TJ spol Loydex. 

Oproti původnímu návrhu se o nás chtějí dále starat a připraví pro TJ nový návrh smlouvy.   

• Fantová původní zájemce p. Kaláb nemá zájem. Na buňce je umístěna informace o pronájmu.  

• Fantová informovala členy výboru o stavu přípravy opravy příjezdové komunikace k  zadní bráně.  Dle sdělení z ÚMČ 
Brno – Bystrc dosud nebyl vybrán dodavatel. Akce je stá le v přípravné fázi. Existuje i varianta, že cesta bude 
opravena v roce 2019. 

• Fantová poděkovala členům JO a VO za účast na brigádě, udělalo se hodně práce, ale hodně práce ještě zbývá. 
Z toho důvodu pokračují sobotní brigády – o práci se hlásí u správce nebo Zbyňka Vaculky. 

• Fantová informovala členy VO a JO o důležitých termínech v kalendáři LS –  
1. 12. Žaba – veslařské rozloučení se sezonou 2018 

               15. 12. Vánoční besídka a dílnička pro děti s Dr. Kuželkou 
24. 12.Štědrodenní setkání členů TJ na loděnici  

• Informace z KO přednesl Žalkovský: 
- 30.10. proběhla na Veslařské prohlídka zájemců, kteří se hlásí do VŘ na zhotovení dokumentace pro 
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rekonstrukci loděnice na Veslařsk‘ 
- KO navrhl výběrovou komisi ve složení : Šlechtický, Spousta, Žalkovský, Lorenc a Janeček. Komise bude zasedat 

27.11. od 13:00 hod. na Veslařské. 
- KO má zájem o spolupráci na administrativně a účetnictví s  Fantovou a Blatnou na základě individuálních dohod  
- Výroční členská schůze KO proběhne 18. 1. 2019 na Veslařské. 

• Šlechtický dořešil vstupní systém do areálu loděnice na Rakovci. Vstupní karty a celý systém bude spuštěn k  1.1. 
2019 jako dárek členům TJ do roku 2019☺ a zaveden v zimním období k podchycení chyb a vyzkoušení režimu. 
Karta bude stát 250 Kč a bude ji hradit každý člen. 

• Opravu ploch za a před loděnicí řeší Krejčiřík. 

• Šlechtický představil zástupcům JO a VO návrh na opravu krbu v  klubovně Rakovec. Zástupci VO  a JO z navrženým 
řešením souhlasí. Rozpočet celé akce je 190 000 Kč, na úhradu bude použita částka ve výši 117 000 Kč ze sbírky.  
Realizace proběhne v měsíci lednu 2019. Fantová v této souvislosti upozornila na vícenáklady – vymalování, úklid. 
Stěrku za krbem vyřeší sponzorským darem Petr Klemeš.  

• Šlechtický informoval o schůzce s ředitelkou Povodí Moravy. Bude proveden passport betonových stupňů, zdi a 

cesty, aby následně mohlo být zavedeno do smlouvy o pronájmu.  

• Host za KK Mirek Možný přednesl dotazy KK, které byly zodpovězeny a požádal výbor TJ zda by mohla KK 

obdržet účetní závěrku min. 14 dnů než bude prezentována členské schůzi TJ,  

• Host Rudolf Lidařík (“správce”  studny na Rakovci) přednesl výboru TJ návrh na řešení nové studny v areálu, cíle m 

je kvalitnější voda. Vysvětlil pro a proti studna x úpravna vody, Výbor TJ přijal navrhované řešení. Na Rakovci 

proběhne průzkum místa, zjištění možnosti nového vrtu. Na celou akci bude žádáno o dotaci z města Brna a 

Jihomoravského kraje. 

 

ÚKOLY 

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

Připravit návrh stanov jednotlivých PS oddílů, KO již předložil a návrh byl zaslán 
ke konzultaci Evě G. 

jednotlivé oddíly 1. 12. 2018 

Schůzka se spol. Loydex, pojištění majetku TJ  Šlechtický, Fantová 
20.11. 14.30, 
Rakovec 

Průzkum studna s Lidařík s.r.o. Fantová + chlap 
14.11. 11:00, 
Rakovec 

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

Šlechtický dle pokynu PM 

Passport staveb na pozemku PM na Rakovci Šlechtický co nejdříve 

Pronájem pozemku Bystrce pod buňkou na Ečerově – schůzka na radnici Bystrc Fantová, Šlechtický 
dle možnosti co 
nejdříve 

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

Fantová Předloženo 

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 JO, zápisy o přijetí  JO úkol trvá 

 Info o akcích TJ na měsíc prosinec 2018 pro členy TJ (web, FB, e-mailing)  Fantová 30. 11. 2018 

ZAPSALA Katka Fantová  

PŘÍŠTÍ SCHŮZE 
 

5. 12. 2018 


