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NÁZEV SCHŮZE PRAVIDELNÁ SCHŮZE VÝBORU TJ LODNÍ SPORTY BRNO 

DATUM A ČAS 05. 12. 2018, 18:00 hod., restaurace Přístaviště 

TYP SCHŮZE řádná schůze VTJ 

ORGANIZÁTOR Výbor TJ LS Brno 

SVOLAVATEL Radovan Šlechtický, předseda 

ZAPISOVATEL Fantová 

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

OMLUVENI Žalkovský, Litera 

 

TÉMA Areál loděnice na Veslařské, reklamace 

POŘADOVÉ ČÍSLO 1. OPAKOVANÝ BOD      ANO MINULÉ POŘADOVÉ ČÍSLO 2. 

PŘEDNESL  Janeček, Šlechtický 

SITUACE + DISKUSE 

Byla vystavena faktura 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 

• elektroměry na Veslařské – od Bernacika Šlechtický, Fantová 

Dořešeno, musí 
proběhnout 

zajištění 
elektroměrů Inoggy 

• urgence vyúčtování opravy – reklamace – BAUCOM  Fantová co nejdříve 

 

 

TÉMA Hospodaření  a plnění rozpočtu TJ návrh roku 2018 

POŘADOVÉ ČÍSLO 2. OPKOVANÝ BOD?      ANO         MINULÉ POŘADOVÉ ČÍSLO 3. 

PŘEDNESL Fantová, Šlechtický 

SITUACE + DISKUSE+ZÁVĚRY 

• Ke dni 13. 11. 2018 je na účtech a v pokladně TJ částka v celkové výši  10 947 000 Kč.   

• z toho 10 mil. Kč na zvláštním účtu určeném pro investiční akce TJ v  souladu s usnesením členské schůze TJ + úroky 
ve výši 3 407 Kč, 

• 120 277 Kč, zvláštní účet sbírka krb, byla dána nová výzva na prosinec, pokladnička na LS bude 24.12. 2018.  

• 850 466 Kč provozní účet TJ, na tomto účtu je 650 000 účelově určených na opravu povrchů u loděnice včetně atria, 

• Byla podepsána darovací smlouva na částku 261 000 Kč, tato částka bude převedena na účet TJ,  

• Šlechtický informoval o schůzce za účelem možného zhodnocení částky z nákupu buněk prostřednictvím spor. DRFG 

• Výbor TJ odmítl myšlenku uložit peníze tímto způsobem s  důrazem na velké riziko. 

ÚKOLY 
ODPOVĚDNÁ 
OSOBA 

TERMÍN 
DOKONČENÍ 

• Monitorovat platby, cash-flow TJ Fantová 
průběžně, trvale 
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• Poptávka na uložení větší finanční částky z  prodeje buněk do více bank – 
zajištění bezpečného zhodnocení 

Fantová leden 2019 

• Zaslat aktuální seznam členské základy jednotlivých oddílů + příspěvky 
do TJ na účet. 1000 Kč/člen 

JO, JO,VO  31.12. 2018 

• Možnosti zhodnocení části uložených fin. prostředků Výbor TJ průběžně 

 

 
TÉMA 

Dotace na rok 2019 + vyúčtování dotací za rok 2018 

POŘADOVÉ ČÍSLO č.3 OPAKOVANÝ BOD?      ANO         MINULÉ POŘADOVÉ ČÍSLO 4. 

PŘEDNESL Fantová 

SITUACE 

• Aktuálně nejsou vypsány dotační programy na rok 2019 – očekáváme investice z města Brna, dotace 
z Jihomoravského kraje – vše na rok 2019 

• Probíhá kompletace účetních dokladů, závěrečných zpráv a odevzdání vyúčtování všem poskytovatelům dle smluv.  

•  
  

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 4. OPAKOVANÝ BOD?      ANO         MINULÉ POŘADOVÉ ČÍSLO 5. 

PŘEDNESL Fantová a členové výboru TJ 

SITUACE  

 
• Fantová informovala členy výboru TJ o pracovním jednání s p. Odstrčilovou (LOYDEX) aktuálně předána nabídka na 

pojištění na Veslařské. Připravována je nová nabídka na oba areály, která reflektuje aktuální stav a potřeby TJ. 
Nabídka bude obsahovat i pojištění movitého majetku uloženého v  obou areálech. 

• Členové VTJ obdrželi po průzkumu proutkařem nabídku na vrt v areálu Rakovec. O provedení vrtu bude rozhodnuto 
po zjištění stanoviska PM o možnosti napojení areálu na Rakovci na městský vodovod vedením potrubí pod 
hladinou brněnské přehrady.  

• Šlechtický informoval členy výboru o stavu přípravy opravy  příjezdové komunikace k zadní bráně po schůzce se 
zhotovitelem, který byl vybrán ÚMČ Brno-Bystrc. Oprava bude provedena do 14.12. Detaily prodiskutovány 
s dodavatelem (Strabag). Poptány práce a cenová kalkulace na prodloužení cesty do areálu.  

• Probíhá rekonstrukce betonového povrchu mezi loděnicí a jeřábem, ukončení do 14.12. nebo podle počasí. Cena 
podle rozpočtu cca 380tis bez DPH, budou drobné vícepráce cca do 20tis.  

• Členové VTJ diskutovali o stavu povolování žádostí SPS Přerov o akcích na brněnské přehradě v roce 2019. Aktuální 
stav – odeslání žádosti o spolupráci na SPS Přerov při řešení neúnosné situace vysvětlil Krejčiřík.  

• Krejčiřík informoval o stavu a situaci opravy ploch před a za loděnicí, v  atriu do konce roku 2018. 
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ÚKOLY 

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

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

jednotlivé oddíly průběžně 

Nové pojištění obou areálů se spol. Loydex, pojištění movitého majetku oddílů – 
odhad hodnoty majetku – lodí a dalšího materiálu zajistí oddíly 

Šlechtický, Fantová leden 2019 

Podpis nájemní smlouvy + další náležitosti s tímto spojené pro PM na rok 
2018/dále + možnost vedení a napojení na městský vodovod pod hladinou 
brněnské přehrady 

Šlechtický 
dle pokynu PM, co 
nejdříve 

Passport staveb na pozemku PM na Rakovci Šlechtický co nejdříve 

Pronájem pozemku Bystrce pod buňkou na Ečerově – schůzka na radnici Bystrc Fantová, Šlechtický leden 2019 

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

Fantová Předloženo 

Podpisy přihlášek nových členů JO, zápisy o přijetí  JO úkol trvá 

 Info o akcích TJ na měsíc leden 2019 pro členy TJ (web, FB, e-mailing)  Fantová 31. 12. 2018 

ZAPSALA Katka Fantová  

PŘÍŠTÍ SCHŮZE 
 

02. 01. 2019, klubovna Veslařská 


