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NÁZEV SCHŮZE PRAVIDELNÁ SCHŮZE VÝBORU TJ LODNÍ SPORTY BRNO 

DATUM A ČAS 03. 04. 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, Spousta, Janeček, Mezenský 

OMLUVENI Krupica, Žalkovský 

 

TÉMA Areál loděnice na Veslařské, reklamace 

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

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, Janeček 
Letní měsíce, až 

vše vyschne 

 

TÉMA Hospodaření  a plnění rozpočtu TJ na rok 2019 

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

PŘEDNESL Fantová, Šlechtický 

SITUACE + DISKUSE+ZÁVĚRY 

 

• Investiční účet  TJ 9 143 563 Kč, z účtu bylo uhrazeno 183 000 Kč na krb, 494 000 na povrchy  Rakovec a 196 000 na 
studii rekonstrukce loděnice na Veslařské, II budova.  

• Provozní účet  TJ 832 425 Kč 

• Krejčiřík předložil členům výboru návrh zprávy o hospodaření za rok 2018, včetně návrhu vyrovnání  

• Členové výboru se s materiálem seznámí, připomínky se budou řešit individuálně s  Krejčiříkem, Šlechtickým 
 

ÚKOLY 
ODPOVĚDNÁ 
OSOBA 

TERMÍN 
DOKONČENÍ 

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

 

• Připomínky ke zprávě o hospodaření TJ za rok 2018 členové výboru TJ co nejdříve 

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

          členové VTJ duben 2019 
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Zaslat aktuální seznam členské základy za I/4 2019 dle Stanov TJ LS BR VK, KCK 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 jsou odevzdány všechny žádosti o dotace viz. příloha 

• Podepsány jsou smlouvy na provoz TJ z města Brna a Brna – Bystrce, akce klubů, peníze na účtu TJ a klubů jsou 
očekávány do 14 dnů, 

• Probíhá kompletace účetních dokladů, závěrečných zpráv a odevzdání vyúčtování 2018 na činnost mládeže všech 
klubů a opravu povrchu na Rakovecké – vše na město Brno. 

• Fantová informovala o nutnosti prezentace sportů/organizační změně a nutnosti nákupu sporto vního materiálu na 
městě Brně s cílem docílit změny v podmínkách dotačních programů a na městské části Brno-Bystrc s cílem zvýšení 
dotační podpory pro TJ LS BRNO. 
 

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, 
2019upomínat 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 zaslala členům VTJ dne 29.3. požadavky makléřky  p. Odstrčilové(LOYDEX) k doplnění ze strany TJ pro 

doplnění nové smlouvy o pojištění, 

• Fantová zaslala k projednání návrhy smluv spol. SNIP  na ohňostroje 2019 - 2021 a Torrsen sport na závody dračích 
lodí 2019. K návrhu smlouvy SNIP – ohňostroje schválil výbor navýšení částky 5000 Kč/pracovní den a 10 000 
Kč/každý den víkendu. Do návrhu smlouvy Torrsen sport byly zapracovány připomínky VK – pokuta za nedodržení 
smlouvy 5000 Kč a možnost volného průchodu z  loděnice VK v době MČR dračích lodí  15. a 16. 9. – loděnice nesmí 
být zakryta párty stanem. 

• Fantová informovala o výsledcích ankety sportovec Jihomoravského kraje za rok 2018. Umístění v TOP TEN 
kategorie mládež získala ocenění posádka YC Justová, Viščorová, stříbro z  MS RS Feva 2018 v USA. 

• Fantová informovala VTJ o zajištění dendrologa pro kontrolu stavu stromů ve čtvrtek 4.4. – smrk u brány – 
porušené kořeny bagrem, zmarličník – atrium a kořeny v chodníku, třešeň, terasa u loděnice VO.  Bude zajištěn 
odborný posudek a dle tohoto se bude dále postupovat.  

• Fantová poprosila VTJ o součinnost při přípravě a zejména zajištění potřebného počtu delegátů  na sněmu 24.4. 
2019 od 18:00 hod. v klubovně na Rakovci. 
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• Fantová informovala VTJ o stavu vydávání čipových karet a opakovaných dotazech členů. VTJ rozhodl, že při ztrátě 
karty musí být zakoupena karta nová, kartu obdrží pouze členové klubu, kteří jsou uvedeni v seznamu předaném 
matrikami klubů. Další karty – nájemci apod. budou řešeny individuálně dle situace.  

• Fantová požádala zástupce VK a YC o vzájemnou koordinaci při pořádání sportovních akcí na vodě i na břehu, aby 
nedocházelo ke kolizím, ale ke vzájemné domluvě a spolupráci a to prostřednictvím předsedů klubů. Zároveň 
požádala VTJ o možnosti využívání areálu při pořádání závodů také pro bydlení účastníků akcí. Za zajištění akcí 
odpovídají vždy kluby, resp. ředitelé pořádaných akcí. Vše musí probíhat s  dobrou informovaností návštěvníků 
(dodržování pravidel klubu) správců areálů a tajemnice TJ. VTJ rozhodl, že ubytování účastníků závodů v obytných 
autech a stanech je povoleno. 

• Fantová požádala VTJ o stanovisko k pronájmu areálu Rakovec na komerční akce. VTJ rozhodl, že koordinace akcí 
„malých pronájmů“= akce pouze členů TJ – narozeniny a jiné oslavy jsou v kompetenci tajemnice, která 
koordinuje jejich uskutečnění s ohledem na kalendáře VK a YC, tzn. akce nesmí narušit pravidelnou sportovní 
činnost, musí být zajištěni ve spolupráci se správci. 

 

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 
Připomínky za TJ 
odeslány 5.4. 

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 

Zajistit podpisy smluv se společnostmi SNIP a Torrsen Sports – akce 2019 Fantová květen  

Připravit, rozeslat a zveřejnit  pozvánky na sněm delegátů  Fantová 9.4.  

Zajistit organizaci Sněmu delegátů, občerstvení pro účastníky Fantová 9.4. 

Zajistit účast delegátů na sněmu delegátů předsedové klubů 24.4.  

 Info o akcích TJ na měsíc červen 2019 pro členy TJ (web, FB, e-mailing)  Fantová 30.04. 2019 

ZAPSALA Katka Fantová  

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

PŘÍLOHA ZÁPISU Seznam žádostí o dotace k 5.4. 2019 


