
TJ Lodní sporty Brno, jachetní oddíl 
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU JO č. 5/2008 
dne 16. 9. 2008 

Přítomni: 
 Huk, Vašík, Krupica, Kříž, Spousta, Vodáček 
 
Nepřítomni: 
 - 
 
Výbor JO je usnášeníschopný 
 
Kontrola plnění úkolů 
 
Úkol - trvá: 
Miloš Krupica a Lubomír Huk si berou na starost průběžně vyhotovovat seznam lodí, které si 
členové neoznačili štítky. 
 
Úkol - trvá: 
Petr Spousta citlivě ověří smlouvy o užívání buněk jachtaři. 
 
Úkol - splněno: 
Roman Vašík zkontaktuje záchranáře cca 14 dní před konáním závodů o potřebě jejich 
součinnosti na záchraně. 
 
Úkol - trvá: 
M. Krupica připraví seznam nářadí do oddílového vlastnictví pro potřeby brigád. Promyslí 
způsob uchycení kotevních řetězů a přednese na příští schůzi ke schválení koupě. 
 
Úkol - trvá:  
Spousta bude prezentovat nutnost opravy rozvaděčů na výboru TJ. 
 
Úkol - splněno: 
Luboš Huk si bere za úkol brigádu spuštění okruhářského mola zorganizovat před 
Memoriálem Dušana Vaculky. Členové VJO se shodli na termínu ve středu 2. 7. 2008 
od 17:00hod. Roman Vašík rozešle emailem pozvánku členům. 
 
Úkol - splněno: 
Roman Vašík vyhotoví vypsání závodu Memoriál Dušana Vaculky 
 
Úkol - splněno: 
Lukáš Vodáček bude v kontaktu s SPS pro povolení závodů Memoriál Dušana Vaculy a 
Poslední vítr 
 
Informace: 
Petr Spousta informoval o tom, že TJ je účastníkem územního řízení ke zbudování aeračního 
zařízení. Vyjadřování se v rámci tohoto řízení je v kompetenci výboru TJ. Z jeho zprávy 
členové VJO pochopili, že zatím není stanoven jasný postup a závazný termín jakýchkoliv 
úprav vody na Brněnské přehradě 



 
Informace: 
Termín pro podání žádostí o dotací na město Brno je do 31. 10. 2008. Výbor TJ shromažďuje 
požadavky složek TJ. 
 
Informace: 
Miloš Krupica informoval o stavu opravy jeřábu. 
 
Informace: 
p. Foltýn (bývalý člen kanoistického oddílu) požádal o uložení svého kajaku. 
 
Usnesení: 
VJO vyjímečně umožňuje uložení kajaku v loděnici na patře po dobu od 10/2008 do 
4/2009 za celkovou částku 500,- Kč k úhradě na účet JO. Pan Foltýn řádně označí kajak 
svým jménem a kontaktem na sebe. 
 
Informace: 
L. Vodáček prezentoval nabídku bójek (gymnastické míče se síťkou) v ceně 650,- Kč. Není 
nutné závaží ke vztyčení.  
 
Usnesení: 
VJO odsouhlasuje L. Vodáčkovi koupi 6 bójek v barvě dle jeho uvážení. 
 
Usnesení  
VJO v delegaci VTJ přijímá následující nové členy 
 693 Houdek Roman 
 694 Eichler Martin 
 695 Janků Lucie 
 696 Hlavačka Vojt ěch 
 697 Krkoška Jiří 
 
Usnesení 
VJO se usnesl na uvolnění částky vybrané za kotvení v ježku zpět na údržbu mola 
 
Usnesení: 
VJO doporučuje valné hromadě JO upravit poplatek za kotvení v ježku na 600 Kč za 
loď v souvislosti se zvýšenými náklady na údržbu ježka. 
 
Usnesení: 
VJO stanovuje termín úklidu mola na sobotu 8. 11. 2008 a ukládá kajutářům do tohoto 
termínu molo uvolnit. 
 
Úkol: 
Roman Vašík zveřejní informaci o úklidu mola na webu JO, příp. poinformuje členy emailem. 
 
Úkol: 
L. Kříž pořídí 3x100 m lana na výtahy k vlajkovému stožáru. 
 
Usnesení: 



VJO v rámci svého úkolu z valné hromady JO podporovat mládež rozšiřuje úhrady 
startovného pro své členy do 18 let bez rozdílu příslušnosti k lodní třídě. 
 
Úkol: 
Petr Spousta přednese výboru TJ umožnění přístupu do areálu aktivním závodníkům pro 
uložení lodí při odjíždění a návratech ze závodů. Lukáš Vodáček prezentoval, že umí zajistit 
systém elektronického zámku ke vstupní bráně v ceně cca 20tis. 
 
Usnesení: 
VJO stanovuje nové oprávněné osoby k bankovním účtu JO oproti stávajícím ve složení: 
 Petr Spousta 
 Miloš Krupica 
 Lukáš Vodáček 
K realizaci bankovních transakcí bude potřeba podpisu dvou z výše jmenovaných 
oprávněných osob. 
 
Úkol: 
Petr Spousta zajistí koordinační schůzku na pobočce banky ve složení 
 statutární orgán TJ – Štorek 
 oprávněné osoby k bankovnímu účtu JO – Spousta, Krupica, Vodáček 
za účelem realizace změny oprávněných osob k disponování s bankovním účtem, zřízení 
elektronického bankovnictví a zřízení elektronických podpisů pro bankovní transfery pro 
oprávněné osoby. 
 
Termín další schůze: 14. 10. 2008 v 18.00 na loděnici 
 
Zapsal  
Roman Vašík 
dne 16. 9. 2008 
 
 
Použité zkratky: 
VJO … výbor jachetního oddílu 
JO … jachetní oddíl  
TJ … TJ Lodní sporty Brno 


