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NÁZEV SCHŮZE PRAVIDELNÁ SCHŮZE VÝBORU TJ LODNÍ SPORTY BRNO 

DATUM A ČAS 05. 03. 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, Kučera (VK) Spousta (YC), Žalkovský (CKC) 

OMLUVENI Krejčiřík, Janeček, Mezenský, Krupica 

HOST Pavel Zbožínek, nadační fond Emil 

 

TÉMA Spolupráce s nadačním fondem EMIL – handicapovaní sportovci 

POŘADOVÉ ČÍSLO 1. OPAKOVANÝ BOD      NE MINULÉ POŘADOVÉ ČÍSLO 0 

PŘEDNESL 
 Zbožínek (host a jednatel Nadačního fondu) https://www.emilnadace.cz 
 

SITUACE + DISKUSE 

• Zástupce Nadačního fondu Emil zaslal členům VTJ LS podklad ke spolupráci s  handicapovanými 
paddleboardisty 

• P. Zbožínek byl na žádost členů VTJ LS pozván jako host na VTJ LS 5.3.  

• Fantová provedla Zbožínka po areálu, seznámila ho s  prostředím a podmínkami, 

• Zbožínek byl s podmínkami pro možnost prezentace paddleboardingu pro handicapované spokojen a 
požádal VTJ LS o termín 14. a 15.6. pro využití areálu pro prezentaci v  rámci Evropských her handicapované 
mládeže. Pro prezentaci by využili jednu z jachtařských betonových svážen. Jednalo by se o max. desítky 
účastníků. V uvedeném termínu neprobíhá na LS žádná organizovaná akce ani závod.  

• V případě, že by handicapovaní sportovci projevili o sport zájem, bude se řešit další nastavení a fungování 
nového sportovního odvětví.  

ZÁVĚR: VTJ LS souhlasí s poskytnutím prostor v termínu 14. a 15. 6. 2019 pro prezentaci Nadačního fondu Emil  

ÚKOLY ODPOVĚDNÁ OSOBA TERMÍN DOKONČENÍ 

• Informovat p. Zbožínka o rozhodnutí VTJ LS, domluvit další podrobnosti  Fantová duben  

 

TÉMA Areál loděnice na Veslařské, reklamace 

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

PŘEDNESL  Šlechtický 

SITUACE + DISKUSE 

Stále nejsou dořešeny elektroměry na Veslařské! 

ÚKOLY ODPOVĚDNÁ OSOBA TERMÍN DOKONČENÍ 

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

musí proběhnout 
zajištění 

elektroměrů 
Inoggy, urgence  

• reklamace dolištování a oprava omítky  Baucom, Šlechtický 
Letní měsíce, až 

vše vyschne 

https://www.emilnadace.cz/
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TÉMA Hospodaření  a plnění rozpočtu TJ na rok 2019 

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

PŘEDNESL Fantová, Šlechtický 

SITUACE + DISKUSE+ZÁVĚRY 

 

• Investiční účet 10 mil. Kč  + úroky ve výši 10 013 400 Kč, 

• Provozní účet 453 763 Kč,  

• Šlechtický informoval VTJ LS o aktuálních zvýšených výdajích spojených s  opravami, údržbou a investicemi TJ LS na 
Rakovci.  
Aktuálně realizované akce: 
Rekonstrukce krbu (259.376 Kč – zaplaceno), sádrokarton (7.260 Kč – zaplaceno), klubovna a chodba Rakovec, 
včetně vymalování a opravy omítek  (48.143 Kč – zaplaceno), z toho dary členů TJ+ vstupné za ohňostroje v letech 
2017 a 2018 celkem 132 277 Kč, rozdíl 182.502 Kč bude uhrazen z Investičního účtu. Akce je ukončena. Slavnostní 
zážeh krbu proběhne na Zelený čtvrtek 18.4. od 18:00 hod. 
Instalatérské práce Rakovec – sprchy, umývárny, WC (41.861 Kč – zaplaceno) 
I. etapa oprava povrchů na Rakovci – povrch před veslařskou loděnicí L1, povrch před jachtařskou loděnicí L2, 
atrium A1. Oprava bude ukončena do konce měsíce března 2019. Nutno dobře koordinovat s VK a YC – přesuny lodí 
atd., ideální termín dokončení dle potřeb VK je 16.-24.3. Náklady: povrch L1 481.072 Kč – zaplaceno, povrch L2 a 
A1 507.728 Kč – zaplaceno 169.400 Kč. Hrazeno z dotace města Brna 450.000 Kč a JMK 44.403 Kč celkem 494 403 
Kč. Rozdíl 494.397 Kč bude uhrazen z Investičního fondu. 
II. etapa povrchů – povrch u zadní brány, povrch a opěrná zídka u přední brány, asfalt k  prostoru YC – první svážně. 
Předpokládaná doba ukončení do konce března 2019. Náklady 614.456 Kč budou uhrazeny částečně z dotací, 
podány žádosti o dotace na město Brno (350.000 Kč) a JMK (200.000 Kč), zbytek z Investičního účtu. I zde je nutná 
koordinace YC a VK.  
Předseda CKC Janeček emailem informoval o splnění první etapy rekonstrukce Pisárky II – vytvoření studie 
stavebních úprav. Faktura 196.020 Kč bude uhrazena z  Investičního účtu. 
Z tohoto důvodu požádal VTJ LS o převod částky ve výši 182.502 Kč + 494.397 Kč + 196.020 Kč, celkem  872 919 Kč 
na provozní účet tak, aby TJ mohla hradit potřebné výdaje.  

 

ÚKOLY 
ODPOVĚDNÁ 
OSOBA 

TERMÍN 
DOKONČENÍ 

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

 

• Zpracování hospodaření TJ za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 Fantová, Durna co nejdříve 

• Poptávka na uložení větší finanční částky z  prodeje buněk do více bank – 
zajištění bezpečného zhodnocení 

          členové VTJ duben 2019 

• Zaslat aktuální seznam členské základy za rok 2018, YC a VK YC,VK  co nejdříve 

 
TÉMA Dotace na rok 2019 + vyúčtování dotací za rok 2018 

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

PŘEDNESL Fantová 

SITUACE 

• Odevzdáno 7 žádostí o dotace z dotačního programu JMK na rok 2019 –  TJ II. Etapa oprava povrchů za vstupní 
branou, VK nákup lodí a sportovní činnost, CKC nákup minibusu pro přepravu lodí a materiálu + sportovní činnost, 
YC nákup lodního materiálu + sportovní činnost.  
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• 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 podepsány smlouvy o dotace města Brna pro vrcholový sport na podporu seniorů a juniorů dle výsledků roku 
2018, VK 322 000 Kč, YC 290 000 Kč, CKC 47 000 Kč. Peníze jsou od 6.3. na účtech klubů. 
 

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 5. OPAKOVANÝ BOD?      ANO         MINULÉ POŘADOVÉ ČÍSLO 4. 

PŘEDNESL Fantová a členové výboru TJ 

SITUACE  

 
• Fantová informovala členy výboru TJ o dalším průběhu a  jednání s p. Odstrčilovou (LOYDEX) smlouva o pojištění 

nové budovy je podepsána a je uhrazena první splátka ve výši  3.325 Kč = smlouva je platná, druhá smlouva – 
obnovení staré se připravuje.  

• Oprava krbu je dokončena. Poděkování všem členům, kteří přispěli finančně a prací při všem, co bylo s  rekonstrukcí 
krbu spojeno. Zvláštní poděkování za odvoz sutin Pavel Bělehrad, sádrokartony Laďa Ventruba, omitkari.cz, za 
rekonstrukci světel v klubovně Ivoš Bitýška, Ježek a Roman Lutzbauer, a všem dalším dobrovolným brigádníkům při 
demolici a úklidu. A taky všem, kteří radili! 

• Fantová informovala o výsledcích ankety sportovec Bystrce za rok 2018,umístili se sourozenci Viščorovi, předání 
proběhlo na plese Zastupitelstva Bystrce 22.2. 2019. V anketě města Kuřim zvítězila v kategorii ženy – mimořádné 
ocenění Anna Justová (Nela Viščorová, RS FEVA, stříbro z  MS) 

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

• 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. 
VTJ žádost projednal ZÁVĚR: VTJ LS souhlasí s navrženým režimem odměn leden-červen 2019 ve výši  30 000 Kč, 
od července 25 000 Kč a dle individuální dohody a práce pro jednotlivé kluby. Hlasování 5 pro ( Šlechtický, Litera, 
Durna, Spousta, Žalkovský) zdržel se Kučera. 

• Kučera vznesl dotaz ke vstupu do areálu – nastavení nového systému. Čekáme na dodání karet, potom postupně 
režim spustíme.  

• Fantová požádala o nákup nového flipchartu a profi úklidového vozíku pro správce – bude se řešit. 
 

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 
Veslařská hotovo, 
další v řešení 

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, čekáme 
na info z Bystrce 
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Podpisy přihlášek nových členů YC, zápisy o přijetí JO úkol trvá 

 Info o akcích TJ na měsíc duben 2019 pro členy TJ (web, FB, e-mailing)  Fantová 31.03. 2019 

ZAPSALA Katka Fantová  

PŘÍŠTÍ SCHŮZE Středa  03. 04. 2019, místnost č. 26 Rakovec 


