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NÁZEV SCHŮZE PRAVIDELNÁ SCHŮZE VÝBORU TJ LODNÍ SPORTY BRNO 

DATUM A ČAS 06. 02. 2019, 18:00 hod., Rakovec 

TYP SCHŮZE řádná schůze VTJ 

ORGANIZÁTOR Výbor TJ LS Brno 

SVOLAVATEL Radovan Šlechtický, předseda 

ZAPISOVATEL Fantová 

ÚČASTNÍCI Šlechtický, Durna, Litera(VO) Krupica,(JO), Žalkovský (KO) 

OMLUVENI Spousta, Janeček, Kučera, Mezenský, Krejčiřík 

 

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. - Splněno. 
 

ÚKOLY ODPOVĚDNÁ OSOBA TERMÍN DOKONČENÍ 

• elektroměry na Veslařské – od Bernacika 
Šlechtický, 
Fantová, Bernacik 

Dořešeno, musí 
proběhnout 

zajištění 
elektroměrů 

Inoggy, urgence  

• reklamace dolištování a oprava omítky Baucom březen 

 

 

TÉMA Hospodaření  a plnění rozpočtu TJ návrh roku 2019 

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

PŘEDNESL Fantová, Šlechtický 

SITUACE + DISKUSE+ZÁVĚRY 

 

• Investiční účet 10 mil. Kč  + úroky ve výši 10 648 Kč, 

• Účet na sbírky a dary 132 000 Kč,  

• Provozní účet 546 240 Kč,  

• Krejčiřík na základě podkladů od Fantové připravuje zprávu o hospodaření TJ za rok 2018, 
 

ÚKOLY 
ODPOVĚDNÁ 
OSOBA 

TERMÍN 
DOKONČENÍ 

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

 

• Peníze z daru převést na účet TJ/provoz Šlechtický co nejdříve 

• Zpracování hospodaření TJ za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019  Krejčiřík co nejdříve 
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• Poptávka na uložení větší finanční částky z  prodeje buněk do více bank – 
zajištění bezpečného zhodnocení 

          členové VTJ březen 2019 

• Zaslat aktuální seznam členské základy za rok 2018, JO a VO JO,VO  co nejdříve 

 

 
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 je vypsán dotační program na rok 2019 – investice a opravy města Brna, podány byly 3 žádosti: TJ II. Etapa 
oprava povrchů za vstupní branou, VK nákup lodí, CK nákup minibusu pro přepravu lodí a materiálu,  

• Fantová informovala kluby o dotačním programu JMK na rok 2019, navrhuje pro VO a CK napsat stejnou žádost jako 
na město = vícezdrojové financování, pro YC nákup materiálu, pro TJ II. etapa opravy povrchu na Rakovci, + všechny 
pobočné spolky také okruh B/sportovní činnost doporučila zástupcům klubů si dotační program na 
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6801-506-Podpora+sportu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2019.aspx a 
zejména připravit podklady k žádostem, tak, aby mohly být do 1.3. podány. 

• Byla odevzdána vyúčtování na JMK, MŠMT  a na město Kuřim (podpora Anna Justová) v souladu se smlouvami a 
rozhodnutím, z dotace JMK ve výši 200.000 Kč vrácena částka 155.597 Kč  

• Probíhá kompletace účetních dokladů, závěrečných zpráv a odevzdání vyúčtování za rok 2018 poskytovatelům dle 
smluv – v měsíci březnu na činnost mládeže všech klubů a opravu povrchu na Rakovecké – vše na město Brno. 

• Byly schváleny dotace města Brna pro vrcholový sport na podporu seniorů a juniorů dle výsledků roku 2018, VK 322 
000 Kč, YC 290 000 Kč, CK 47 000 Kč. Smlouvy na městě Brně jsou připravovány, k podpisu bude vyzván předseda TJ. 
DŮLEŽITÉ – veškeré platby a účetní doklady v souvislosti s těmito dotacemi musejí být hrazeny ze „starých“ účtů TJ.  

ÚKOLY 
ODPOVĚDNÁ 
OSOBA 

TERMÍN 
DOKONČENÍ 

Monitorovat, sbírat podklady, připravit a odevzdat žádosti o dotace na rok 2019 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 2019 dle pokynů Fantové 
a Blatné 

           kluby 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) jsou připravovány nové 

smlouvy, kontaktován bude předseda TJ, 

• Fantová informovala o činnostech spojených s opravou krbu. Oprava krbu je dokončena, pouze obezdívka komína 
bude dokončena až počasí dovolí. Dokončeny jsou i omítkářské práce. Následovat bude oprava stěn, malování 
klubovny a chodby zátěžovou barvou. Předpokládaný konec akce včetně úklidu 21.2. 2019.  Rozpočet na malování 
včetně opravy omítek v klubovně a chodbě včetně malování chodby je 50 000 Kč (nabídka Omítkáři.cz) , rozpočet na 
sádrokarton cca 6 000 Kč 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6801-506-Podpora+sportu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2019.aspx
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• Fantová informovala o výsledcích ankety sportovec Bystrce za rok 2018, výsledky jsou zatím neoficiální, umístili se 
sourozenci Viščorovi, předání ocenění proběhne na plese Bystrce 22.2. 2019, 

• Šlechtický informoval členy výboru o stavu oprav příjezdové komunikace zadní bránou  a plochy u loděnice na 
Rakovci. Opravy budou dle dohody se zhotoviteli ještě pokračovat.  Na I. etapu opravy u zadní brány, jachtařské 
loděnice a atria v celkové výši cca 1 mil. Kč bude využita dotace z  města Brna 450 000 Kč a JMK ve výši 44 403 Kč. 
Na II. etapu dokončení oprav u zadní brány a oprava u přední brány včetně příjezdové cesty a zídky u brány v  ceně 
cca 600 000 Kč budou také využity dotace z  JMK a města Brna, žádost MMB na částku 350 000 Kč podána. Termín 
realizace konec března 2019. 

• Fantová informovala o úspěšném zapsání nových Stanov TJ a registrace PS  do rejstříku. CK i VK mají už i nové účty. 

• Dle konzultace s p. Grabarczykovou budou stanovy PB schváleny novým výborem TJ, který bude zvolen na sněmu 
delegátů TJ 24.04. 2019, 

• Fantová nechala pro nové PS vyrobit 3 ks razítek, od každého si jedno nechá, 2 razítka budou majetkem každého 
klubu. 

• CKC ustavující schůze již proběhla, VK  připravuje ustavující schůzi na 22.2. v klubovně na Rakovci, YC na 13. 3. 

• První sněm delegátů TJ proběhne v termínu 24.4. 2019 od 18:00 hod. 

• 15.1. proběhlo setkání na SPS v Přerově za účelem možného nastavení lepších pravidel pro povolování akcí na 
hladině brněnské přehrady, za TJ se účastnila Fantová, Kučera, Krejčiřík , za Jachtklub Brno Ivo Sláma. Jednání bylo 
konstruktivní a s pozitivním výsledkem pro všechny zúčastněné – do konce měsíce září 2019 proběhne mezi 
tradičními pořadateli „Dělení príglu na rok 2020“poté SPS bude vydávat rozhodnutí o povolení akcí.  

• Fantová informovala o pracovním setkání zástupců ČOV, města Brna a spol. Starezsport  k  přípravě OF TOKYO 2020, 
termín 24.7.-9.8. 2020. Centrum olympijského parku bude na brněnské Riviéře a BVV. Na brněnské přehradě by 
měla probíhat prezentace všech lodních a plaveckých sportů, triatlonu apod. Cílem TJ/klubů by mělo být max. 
Zapojení v součinnosti se svazy a za účelem prezentace sportů, náboru nových členů, ale také možnosti zkvalitnění 
sportovního prostředí v obou areálech. Jednou z možností budou tématické příměstské tábory, představení sportů 
pro veřejnost, projížďky na lodích podle reservačního systému atd. Je nutné se na tuto akci systematicky 
připravovat a informovat členské základny v klubech. 

• Fantová informovala o schůzce na právním a majetkovém oddělení ÚMČ Bystrc – nájem buňky na Ečerově. Dosud 
není mezi ÚMČ Bystrc a původním nájemcem ukončena smlouva- řeší se spor ohledně výše nájmu za pozemek. Jak 
bude dořešeno, ÚMČ nás bude informovat jak budeme postupovat dále.  

• Fantová požádala členy TJ o dořešení odměny pro tajemnici  v termínu leden-červen 2019 v době přechodu na PS 
dle zaslaného návrhu. Od měsíce července budou fakturovány práce jednotlivým PS dle rozhodnutí jednotlivých PS. 
Výbor TJ projedná návrh na schůzi v březnu. 

• Šlechtický informoval a průběhu výměny sanitárních zařízení na sociálních zařízeních na Rakovci, výbor TJ schválil 
rozpočet do výše 30 000 Kč. 

ÚKOLY 

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

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

Šlechtický, Fantová neprodleně 

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 proběhlo 

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 březen 2019 pro členy TJ (web, FB, e-mailing)  Fantová 28. 02. 2018 

ZAPSALA Katka Fantová  

PŘÍŠTÍ SCHŮZE 
 

úterý 05. 03. 2019, místnost č. 26 Rakovec 


