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TJ LODNÍ SPORTY BRNO 
 

MIMO ŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE  
TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY 

KONANÁ DNE 19. 6. 2013 V KLUBOVNĚ TJ LODNÍ SPORTY BRNO, 
RAKOVECKÁ 30, 635 00 BRNO 

 

ZÁPIS 
 
Počet řádných členů: 268 (120 veslaři + 105 jachtaři + 43 kanoisti) 165 členů přítomno z 316 
prezenční listina v příloze 
Pozvánka na schůzi tvoří přílohu tohoto zápisu 
 
Schůze zahájena: 19:10 
 
Volba orgánů 
Předsedající: Ivo Štorek, Zdeněk Janeček 
Zapisovatel: Kateřina Fantová 
Ověřovatelé zápisu: Luboš Župka, Marek Pavlovský, Jiří Prokop 
Sčitatelé hlasů: Martin Malec, Jitka Mičánková, Lukáš Vodáček  
Návrhová komise: Roman Vašík, Dalibor Lorenc, Ivo Klemeš, Kateřina Fantová 
(všichni pro) 
 
Řízení a program schůze: 
 

- hlasování o schválení programu schůze na pozvánce k mimořádné členské schůzi 
(zdrželi se 4, proti 3) 

- zpráva o usnášení schopnosti, schůze je usnášení schopna 
VESLAŘI 82/140 
JACHTAŘI 58/134 

      KANOISTI 25/43 
 
Milan Loukota se zeptal na důvod změny programu, Janeček zdůvodnil,  proč došlo ke změně 
programu, Jiří Prokop dal stejnou otázku 
  

I. Seznámení členů TJ s variantami řešení nemovitosti TJ Lodní sporty Brno (buňkami nad 
silnicí) 

 
návrhy přednesl  Zdeněk Janeček 
 
a) prodej + nástavba nad správní budovou za výhodných podmínek pro TJ 
b) dlouhodobý pronájem buněk 
c) prodej buněk majiteli  
 
Prezentace je přílohou zápisu. 
 
Hlasování: 
varianta a) pro 2   zdrželo se 14   proti (všichni ostatní) 
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varianta b) pro  všichni ostatní proti  1 zdržel se 6  
varianta c) proti   všichni ostatní pro 12 zdržel se 0 
varianta e) nechat to v zajetých kolejích 
 
Diskuse: 
Martin Odehnal – veslař, zda po celou dobu výstavby bude loděnice v majetku TJ LS Brno 
Bob podmínka je buňky jsou nového majitele, loděnice 
 
Honza Bartoš, veslaři – co když půjde majitel do insolvence? Bob bude zhodnocovat náš 
majetek, i v tomto případě bychom našli partnera 
 
Jirka Pavlík – jak je to s břehem, Bob – jednání se Světlíkem Povodí Moravy, není žádné 
předkupní právo, smlouva stále není podepsána… 
 
Miloš Alexa – jak to bude s financováním nástavby na loděnici – Krobauer by to celé 
odfinacoval, reálná cena je 12 mil. Kč. 
 
Ing. Arch. Roman Zajíc, autor stavby – p. arch. předal výboru TJ svoje vyjádření, přečetla 
Lubica Novotníková. Dopis je přílohou tohoto zápisu. 
 
Litera kritika záměru a návrh varianta D – investovat vlastní peníze a podnikat sami; 
Martin Rohovský E prodáme buňky a vybudujeme něco sami; 
Ivoš Štorek – příjem za buňky neroste, jen klesá. Vzít si úvěr je smrtící. 
Michaela Jurčová – přístup, cesta  - musí být umožněn přístup ze zákona 
Jirka Polák – kapitálu se vzdávám když nevynáší a proto je třeba začít podnikat 
Jirka Pavlík – srovnání priorit – zajistit nákup břehu s přístupem k vodě 
Pavla Klučovská – informace z buňkování – pronajímání na černo, udržování buněk členy TJ 
LS Brno, výnos byl věnován na opravy buněk – nové střechy za 140 000 Kč.  
Lubica Novotníková – jak a kdo by pronajímal nově vybudované buňky – Bob znovu vysvětlil 
proncip fungování 
Stoklasa – veslování, neprodávat po diskusi s p. Herzogem 
Marek – veslaři, grilování na buňkách je stmelování kolektivu, na loděnici  
Venda Žáková – jak je možné, že nemáme buňky v účetnictví – nevíme proč 
Dana Turečková – jak je to se stavebním úřadem, zatím není řešení 
Dušan Novotník – veslař, není člen TJ Lodní sporty Brno, podpořil záměr Boba, projekt 
pravděpodobně neprojde přes úřady – vysvětlení situace kolem nástavby. Ubytovací kapacity 
nabývají jiných tržních rozměrů.  
Miloš Krupica – preferuje variantu B, vysvětluje co a proč 
Jitka Mičánková – majetek neprodávat a hlasovat pro variantní řešení 
Petr Božek – podpora změny konceptu klubu, ekonomická stabilita klubu, je také pro pronájem 
variantu B, komerční využití klubu, podpora akcí, neprodávat most. 
Mirek Možný – konstruktivní řešení 
Jirka Prudil – výpočet pronájmu buněk  
Pavla Klučovská – není koncese na pronájem buněk 
Lukáš Vodáček – návrh na podmínky pro pronájem – finální podmínky budou schválené 
členskou schůzí 
Baron – znovu zhodnocení variant – nejlépe koupit pozemky u vody a zhodnotit majetek TJ LS 
Brno,  
Janko – veslování –pozemek kolem vody koupit všichni společně  
Marek veslař písemně napsat metody o kterých mluvíme 
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Litíkův návrh – sami sehnat peníze, z toho opravit bunky, sami je pronajímat….neprošlo¨ 
Litík – písemně napsat návrhy a zvolit nové předsednictvo 
Mirek Možný – podmínky pronájmu – nižší doba nájmu, vyšší cena pronájmu 
Lukáš Vodáček – nesvazovat výbor podmínkami a dát možnost vyjednávání 
Ivoš Štorek – roční nájem 50 000 Kč, doba pronájmu asi 20 let 
Jan Krejčiřík – dotaz o čem budeme hlasovat, zavázat výbor k tomu, aby hledal podmínky 
koupě  
 

II.  Volba nového předsedy TJ Lodní sporty Brno 
Ivo Štorek se rozhodl ukončit svoji činnost z důvodu pracovní vytíženosti 
 
Návrh výboru na předsedu TJ – Zdeněk Janeček 
 
Představení nového předsedy – proč přijímá funkci předsedy  
pro všichni proti 0 zdržel se 13  
RNDr. Zdeněk Janeček byl zvolen novým předsedou TJ Lodní sporty Brno 
 

III.  Krejčiřík navrhuje změnu stanov  
 

ČLÁNEK III. Členství v TJ Lodní sporty vzniká přijetím přihlášky výborem TJ a výborem 
oddílu 
zdržel se 11 proti 3 pro většina 
Původně členství v TJ Lodní sporty vzniká přijetím přihlášky výborem TJ nebo výborem oddílu 
 
Členská schůze zavazuje výbor TJ, aby vytvořil podmínky pro nákup pozemku u vody. 
 
zdržel se 1 proti 0 pro všichni 
 
Diskuse 
 
Kdo je pro aby hlasovalo o funkci tajemníka 
pro   1 proti   všichni ostatní zdržel se 31 
 
Jana Nečasová dotaz na vedení matriky, Ivoš vše vysvětlí 
 
Usnesení 

- Roman Vašík přednesl za návrhovou komisi návrh usnesení (viz níže) 
- Hlasování o usnesení (proti 0, pro všichni, zdržel se 1 ) 

 
Schůze ukončena: 21:31 
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Usnesení: 
 
Mimořádná členská schůze schvaluje dlouhodobý pronájem buněk a pověřuje výbor TJ 
jednáním o konkrétních podmínkách nájmu a tyto budou dále předneseny a projednány další 
členskou schůzi, termín podzim roku 2013 
 
Mimořádná členská schůze volí nového předsedu TJ Lodní sporty Brno: 
RNDr. Zdeněk Janeček, rč. xxxxxx/xxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Členská schůze schvaluje změnu stanov odstavce 1. v článku III. poslední věty v tomto znění: 
„Řádné členství vzniká přijetím přihlášky výborem TJ a výborem oddílu.“ 
 
Členská schůze ukládá výboru TJ aktivně vyjednávat podmínky směřující k odkupu pozemku u 
břehu v areálu loděnice Rakovecká ve vlastnictví České republiky.  
 
 
 
Dáno v 5 vyhotoveních 
 
 
V Brně dne 19. 6. 2013 
 
 
Zapisovatel:  Kateřina Fantová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Luboš Župka Jiří Prokop Marek Pavlovský 


