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Zápis z jednání VV TJ LODNÍ SPORTY BRNO 

Středa, 7. srpna 2019, místnost č. 26, areál TJ LS BRNO, Rakovecká 1236/30 

 

Svolavatel: Radovan Šlechtický, předseda 

 

Přítomni: Šlechtický, Kučera, Malec, Krejčiřík, Šorm, Janeček, Žalkovský, Mezenský 

Omluveni: Litera 

 

Schůze je usnášení schopna. 

Není-li v zápise uveden záznam o hlasování, bylo usnesení přijato dohodou všech přítomných. 

Není-li v zápisech, úkolech uveden termín, očekává se splnění dle situace, nejpozději do dalšího 

VVTJ. 

 

1) Projednání zápisu červnového VV TJ. 

 

Zápis schválen beze změn. 

 

 

 

K úkolu 19-01  (Elektroměry na Veslařské) Šlechtický informoval, že el. nejdou vyměnit. 

Šlechtický podal žádost o výměnu na Inoggy.  

Úkol trvá. 

 

K úkolu 19-02 (Reklamace kanceláře na Veslařské) Fantová po domluvě s Janečkem kontaktovala 

majitele BAUCOMU p. Vitáska, který sdělil, že oprava bude realizována v týdnu po 5. 8. – 

dovolené odpovědné osoby. P. Vitásek byl překvapen, že oprava není provedena. Oprava byla 

zahájena 7.8. – instalovány lišty, ale opět je vlhká zeď, situace se řeší.  

Úkol trvá. 

 

K úkolu 19 – 03 (Zajištění havárie stropu staré budovy na Veslařské) 

Janeček informoval o provizorní opravě stropu na Veslařské, propadající strop bude opraven cca za 

20 000 Kč, opravu bude realizovat firma p. Ťujíka, člena C&KC. 

Úkol trvá. 

 

Kontrola úkolů: 
19-01 úkol trvá 
19-02 úkol trvá 
19-03 úkol trvá 
19-04 úkol splněn 
19-05 úkol plněn průběžně, trvale 
19-06 úkol splněn 
19-07 úkol trvá 
19-08 úkol splněn  
19-09 úkol plněn průběžně, trvale 
19-10 úkol plněn průběžně, trvale 

19-11 úkol splněn 

19-12 úkol trvá, splněn za YC 

19-13 úkol splněn 

19-14 úkol trvá 

19-15 úkol trvá 

19-16 splněno 
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K úkolu 19-04 (Schůzka se zástupci ČVK – ohrožení majetku TJ LS na Veslařské) Janeček 

informoval o společné schůzce s předsedou ČVK T. Nahodilem. ČVK byl opakovaně upozorněn na 

stav majetku ČVK, který ohrožuje majetek TJ LS BRNO.  

Úkol splněn. 

 

K úkolu 19 – 05 ( Monitoring plateb TJ, cash – flow TJ, pokladna TJ) viz. bod programu č. 3 

Úkol je stálý, plnění probíhá průběžně dle potřeby. 

 

K úkolu 19 - 06  (připomínky k hospodaření, rozpočtu, vyrovnání TJ – kluby) 

Krejčiřík zaslal členům VTJ informaci k projednání a ke schválení, dále bod programu č. 3. 

Úkol splněn. 
 

K úkolu 19 – 07 (Seznam aktuální členské základy k 30.06. 2019 dle Stanov TJ) 

Fantová informovala, že seznam chybí pouze od KO. 

 

ÚKOL 19-07 Zaslat seznam členské základny C&KC k 30.06.  Janeček 

 

K úkolu 19 – 08 ( Úhrada daně z příjmu, převod částky z inv. fondu na běžný účet) 

Daň z účtu TJ ve výši 1 786 540 Kč uhrazena dne 19. 6. 

Úkol splněn. 

 

K úkolu 19 – 09 ( Monitoring dotačních příležitostí 2019, 2020) 

Stálý úkol, viz. Bod programu č.5 

Úkol trvá. 

 

K úkolu 19 – 10 ( Spolupráce při přípravě řádných a správných dokladů pro účetnictví a 

vyúčtování dotací) 

Stálý úkol, viz. Bod programu č.5 

Úkol trvá. 

 

K úkolu 19 – 11 ( Podání vyúčtování dotace města Brna, Povrchy v areálu Rakovec, I. etapa) 

Fantová ve spolupráci s Blatnou odevzdala vyúčtování na MMB. Vyúčtování bylo převzato 26. 6. 

2019. 

Úkol splněn. 

 

K úkolu 19 -12 ( Připravit investiční projekty k obnově majetku TJ LS)  

Krejčiřík zaslal členům VV TJ návrh – investiční záměry pro areál Rakovec za YC LS. 

Viz. bod programu č. 8 

Úkol splněn. 

 

K úkolu 19 -13 ( podpis dodatku smlouvy pro pojištění obou areálů dle připomínek členů VVTJ) 

Dodatek č. 1 smlouvy byl uzavřen, proběhla úhrada pojistné částky dle smlouvy. 
 Okruh pojištěných bude formou dodatku rozšířen i na pobočné spolky. 

Úkol splněn.  

 

K úkolu 19 -14 ( podpis nájemní smlouvy s Povodím Moravy) 

Úkol trvá. 

 

K úkolu 19 -15 ( pronájem buňky na ul. Ečerova) 
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Fantová informovala, že je ve spojení s bývalým nájemce p. Paulenem, jehož nevyrovnané závazky 

s městskou částí Brno-Bystrc řeší právník. Odpovědná úřednice na radnici má aktuálně dovolenou, 

informace budou po 15. 8. 

Úkol trvá. 

 

 

K úkolu 19 -16 ( info o akcích v areálu Rakovec pro členy TJ) 

Fantová zaslala informace o akcích v měsíci srpnu v areálu na Rakovci matrikářkám klubů, 

zveřejnila info na webu lsbrno i YC LS, na nástěnce na Rakovci. 

Úkol splněn. 

 

 

2) Areál loděnice Veslařská 

 

ÚKOL 19-01 Zajistit revizní zprávu o elektroninstalaci v nové budově 

na Veslařské 

Fantová 

 Zajistit smlouvu se spol. Eon o distribuci el. na 
Veslařskou 

Šlechtický 

 

ÚKOL 19-02 Kontrola provedení opravy nově zjištěné závady spol. 
Baucom nové budovy na Veslařské 

Janeček, Fantová 

 

Janeček informoval, že C&KC nechal udělat rozpočet na dřevěnou loděnici u vody  ( vedle nové 

budovy na Veslařské) je zde špatná IPA i nosníky. 

 

ÚKOL 19-17 Zaslat návrh rozpočtu na startou dřevěnou loděnici 
členům VYC 

Janeček 

 

ÚKOL 19-18 Natočit při prudkém dešti místo závady na budově ČVK, 

jako důkaz pro ČVK 

Petyovský 

 

 

3) Hospodaření a plnění rozpočtu TJ LS BRNO 

• Investiční účet  TJ LS ke dni 7. 8. 7 298 743 Kč (914 717 Kč spolufinancování 

investičních akcí, 1 786 540 Kč daň z příjmů) 

• Provozní účet  TJ  463 964 Kč, 

• Pokladna TJ 40 750  Kč 000 Kč/nákup karet, 8 600 Kč/nájmy klubovna, 33 340 Kč/ 

ohňostroje 

Po dohodě s Janou Blatnou bude částka vybrána v hotovosti za karty vložena na účet TJ jako 

kauce na tyto karty. 

 

ÚKOL 19-19 Vložit hotovost za prodej karet na provozní účet TJ Šlechtický 

 

VVTJ pověřuje člena YC, Milana Šorma hospodářem TJ. Pro hospodáře bude zajištěn přístup 

na účty TJ. 
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ÚKOL 19-20 Zajistit přístup hospodáři TJ LS ke všem účtům. Šlechtický 

 

Krejčiřík zaslal návrh zúčtování dle schváleného rozpočtu roku 2018: 

Schválený rozpočet 2018 obsahoval tento předpoklad:  

JO - 62 505 Kč  

KO -326 429 Kč  

VO -126 505 Kč 

 Návrh zúčtování dle skutečnosti, zaslaný 5.6.2019, obsahuje částky následující: 

JO -89 545 Kč 

KO -168 153 Kč (KO má zaplatit ještě 66 849Kč z loňského roku, tj. celkem 235 002Kč) 

VO  -128 024 Kč 

Vzhledem k tomu, že VO nesouhlasí se zúčtováním proto, že jde nad rámec schváleného rozpočtu, 

navrhl Krejčiřík, aby částky byly sníženy v poměru schválená VO: skutečná VO= 

 

JO - 88 482 Kč 

KO -166 158 Kč (-66 849Kč z loňska, tj. -233 007 Kč celkem) 

VO -126 505 Kč 

 

VVTJ souhlasí s navrženým principem.  Janeček požádal o přepočítání daně z příjmu (komerčních 

nájmů) na Rakovci, která by mohla přepočet ještě ovlivnit. Způsob vyrovnání nedoplatků klubů na 

účet TJ bude dořešen na některé z následujících schůzí. 
  

Dále byl diskutován způsob rozpočítávání příjmů a výdajů TJ mezi jednotlivé kluby za rok 2019 a 

dále. Navrhuje se upustit od dosavadní praxe příspěvku 1000 Kč za člena každého klubu 

s následným vyúčtováním na konci roku a nahradit ho průběžným čtvrtletním příspěvkem každého 

z klubů hrazeného na základě faktury TJ (či obdobného dokladu), jehož výše bude odvozena od 

schváleného rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Tento způsob výpočtu příspěvku bude uplatněn 

od roku 2019 včetně. Detaily budou upřesněny. S koncepcí členové VVTJ souhlasí. 

 

Šorm informoval o projednání platby KO za rok 2017 (zúčtování částky za rok 2017) částka  ve 

výši 66 849 Kč musí být převedena ze „starého“ účtu KO/TJ na účet TJ LS. 

 

ÚKOL 19-21 Přehled komerčních příjmů v areálu Rakovec za rok 2018 Fantová 

ÚKOL 19-22 Přepočet rozúčtování klubů za rok 2018 Šorm 

ÚKOL 19-23 Výsledovka TJ LS k 30.7. 2019 Fantová, Blatná 

ÚKOL 19-24 Převod částky ve výši 66 849 Kč za rok 2017 z účtu KO 
na účet TJ LS 

Janeček 
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4) Zpráva o akci Prodej buněk 

- na účet TJ LS zbývá uhradit 5 mil. Kč za prodej buněk 

- Šlechtický informoval  VTJ o situaci a dohodě s kupcem buněk – předkupním právem města 

Brna na část pozemku u buněk 

ÚKOL 19-25 Zaslat žádost na majetkový odbor ÚMČ Brno-Bystrc Šlechtický, Šorm, 

Fantová 

 

 

5) Dotace 2019, dotace 2020 

• všechny dotace pro rok 2019 podány – viz. aktuální seznam žádostí, 

• všechna vyúčtování dotací 2018 odevzdána, 

• dotace z JMK – podepsány smlouvy, dle ujištění z OKH JMK můžeme peníze očekávat na 

účtu TJ a klubů co nejdříve, 

• rozhodnutí o přidělení dotace MŠMT „Můj klub“ na rok 2019 máme,  dotace v celkové výši 

332 200 Kč bude rozdělena dle metodiky a žádosti na jednotlivé kluby, 

• v září předpoklad vypsání dotačního programu pro VS na rok 2020, žádat budou pobočné 

spolky, nutná spolupráce klubů při přípravě podkladů. 

 

6) Projednání a schválení směrnice o cestovních výdajích pro dobrovolné funkcionáře a 

závodníky TJ LS BRNO, resp. klubů 

Fantová ve spolupráci s Blatnou připravila návrh směrnice, který byl členy VVTJ připomínkován. 

VV TJ schvaluje směrnici o cestovních výdajích pro dobrovolné funkcionáře a závodníky TJ LS 

BRNO, resp. klubů.  

Schválená směrnice tvoří přílohu zápisu.  

 

7) Projednání a schválení smlouvy TJ LS BRNO a spol. LZ YACHT 

 

ÚKOL 19-26 Zaslat návrh smlouvy TJ LS BRNO x LZ YACHT Malec 

 

8) Projednání investičních akcí TJ LS BRNO pro areál loděnice Rakovec předložené YC LS 

BRNO 

VVTJ obdržel návrh investičních akcí YC pro areál Rakovec. 

Zástupci YC a VK se dohodli na společném postupu – svolání pracovní skupiny, zájemců o 

problematiku investic, která vytvoří plán dle priorit a potřeb klubů. 

 

ÚKOL 19-27 Svolání pracovní skupiny pro investiční záměry na 
Rakovci složené ze zájemců (ideálně odborníků) YC a 

VK 

Šlechtický 

 

 

9) Projednání otevřeného dopisu Petra Božka – investice TJ LS a úhrada z investičního fondu 

Členové VVTJ obdrželi dne 31. 7. 2019 elektronicky otevřený dopis P. Božka 

VVTJ se s dopisem Petra Božka seznámil a na základě podnětu bude zpracovaný přehled 

investičních výdajů, resp. výdajů z investičního účtu TJ LS. 

 

ÚKOL 19-28 Zpracovat seznam investičních akcí spolurealizovaných z 
investičního účtu TJ  

Fantová, Šlechtický 
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10) Projednání a schválení ceníku a režimu pronájmů areálu loděnice Rakovec 

Fantová připravila dokument – ceník pro „malé“ pronájmy areálu loděnice Rakovec, požádala členy 

VVTJ ( kluby z Rakovce) aby respektovali zavedený režim: 

- zájemce o pronájem kontaktuje tajemnici, 

- tajemnice postupuje dle dohody o pronájmech, schválené VVTJ, 

- v případě, že se dohodne s nájemcem o termínu, zadá tento do kalendáře v součinnosti se 

správcem, 

- po ukončení akce zajistí úhradu dle dohody s nájemcem. 

 

Šlechtický požádal členy VVTJ, aby o tomto informovali výbory klubů a pravidla byla dodržována. 

VV TJ schvaluje ceník malých pronájmů areálu loděnice Rakovec a postup při realizaci pronájmů.  

Schválený ceník tvoří přílohu zápisu. 

 

11) Různé 

Lávka na ulici Rakovecká – k hotelu Rakovec 

Šlechtický informoval VVTJ o setkání se zástupci ÚMČ Brno-Bystrc a domluveném postupu. 

TJ LS napíše na majetkový odbor St. Města Brna žádost o informaci, zda lávka není v majetku 

města Brna. 

 

ÚKOL 19-29 Zaslat žádost o vyjádření k lávce na majetkový odbor St. 
města Brna 

Fantová, Šlechtický 

 

OF 2020 

Fantová a Kučera informovali o pracovní schůzce 29. 7. se zástupci projektového týmu ČOV pro 

OF 2020. Schůzky se zúčastnila za VK i Lucie Šlechtická.  

 

ÚKOL 19- 30 Připravit návrh prezentace lodních sportů za součinnosti 
všech klubů pro OF 2020 

Fantová, Kučera, 

Janeček 

 

Jetsurf Academy 

Pořadatelům Jestsurf Academy bylo elektronicky a po diskusi zasláno souhlasné stanovisko, ve 

kterém bylo konstatováno, že kluby s pořádáním akce souhlasí, nestane-li se Akademie pravidelnou 

aktivitou na přehradě. 

 

Prezentace klubů – Fantová informovala VVTJ , že klubům elektronicky zaslala možnosti 

prezentace na akci „Den náborů“ „Sportlife 2019“ a zapojení do projektu „Sportovci do škol“ . 

Kromě C&KC žádná zpětná vazba zda kluby mají o prezentaci touto formou zájem. Akce jsou 

zadarmo...Pořadatelé se opakovaně dotazují, zda se akcí budeme mít zájem účastnit. Fantová 

požádala předsedy klubů, aby zjistili důvod nezájmu. 

 

Stížnosti členů klubu na úklid na Rakovci – Fantová informovala VVTJ o opakovaných 

stížnostech úklidu v areálu na Rakovci. VVTJ – členové klubů na Rakovci informaci vzali na 

vědomí. 

Nákup úklidového vozíku  - Šlechtický přednesl žádost správce na Rakovci o nákup nového 

úklidového vozíku. Zástupci YC a VK nákup schválili a konstatovali, že se snad i zlepší úklid... 

 

Šlechtický informoval o nutnosti dořešení umístění hlavního elektroměru TJ LS na prodaných 

buňkách. Situace je velmi komplikovaná. 
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ÚKOL 19- 31 Dořešit věcné břemeno umístění el. na cizím objektu  

(1. desítka buněk) Domluvit se Svobodou, aby si zajistili 

vlastní měřící místo pro buňky. 

Šlechtický 

 

 

ÚKOL 19-32 Kontrola revizních zpráv a zajištění aktuálních revizí v 

obou areálech.  

Fantová + správci 

obou areálů 

ÚKOL 19-33 Zpracování návrhu směrnice o nakládání s palivem/PHM 

na loděnici. 

Fantová 

ÚKOL 19-34 Rozesílka informací o akcích na loděnici Rakovecká v 
měsíci září 2019 

Fantová 

 

 

Příští zasedání VVTJ proběhne ve středu 4. září 2019 od 18 hod.  na Veslařské 177  v Jundrově. 

 

Seznam příloh zápisu: 

 

1. seznam dotací, 

2. směrnice o náhradách výdajů funkcionářů a závodníků, zd1/2019 

3. ceník pronájmů, zd2/2019 

 

 

 

 

V Brně 07.08. zapsala K. Fantová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


