
TJ Lodní sporty Brno, jachetní oddíl 
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU JO č. 7/2010 
dne 21. 10. 2010 

Přítomni: 
 Huk, Spousta, Vodáček, Vašík, Krupica, Košvica 
Nepřítomni: 
 Kříž, Krejčíř 
Host: 
 Ilona Mayerbergová 
Výbor JO je usnášeníschopný 
 
BODY PROJEDNÁVÁNÍ TÉTO SCH ŮZE 
 
 
Usnesení: 
VJO v delegaci VTJ přijímá následující nové členy jachetního oddílu 
s platností členství od roku 2011: 

727 Labuda Ondřej 
 
Informace: 
Ilona Mayerbergová prezentovala plán lt. Cadet pro příští sezónu a následující potřeby: 

- mít k dispozici motorový člun pro trénování 
- opravit lodě – Lejhanec 
- posilovna v době cadetského tréninku 
- zařídit výjimky pro použití motorového člunu – Nové Mlýny 
- školení HZS a trenérů pro Ilonu  

 
Usnesení: 
VJO uvolňuje 5.000,- Kč jako příspěvek na bazén pro Cadet team Brno přes zimu 
2010/2011 
 
Informace: 
Potřebujeme nejlépe v řadách členů najít dobrovolníka/brigádníka, který zpracuje projektový 
návrh na rekonstrukci startovní lodě. Roman Vašík obešle členy 
 
Úkol: 

- rozeslat pozvánky na brigádu 
- rozeslat pozvánky na členskou schůzi 

 
Informace: 
VTJ svolal členskou schůzi TJ na sobotu 27. 11. 2010 ve 14:00 
VVO svolal členskou schůzi VO na sobotu 27. 11. 2010 v 12:00 
 
Usnesení: 
VJO revokuje rozhodnutí o svolání členské schůze JO vzhledem ke koordinací členské 
schůze TJ. VJO nově svolává členskou schůzi na sobotu 27. 11. 2010 od 10.00 
Program schůze: 

- volba předsedajícího schůze 



- volba komisí (mandátní, návrhová…), zapisovatele 
- zpráva o činnosti (dle jednotlivých členů výboru JO) 
- volba nového výboru JO 
- diskuse 
- usnesení 

 
Usnesení: 
VJO navrhuje nadcházející členské schůzi zvolit nový výbor jachetního oddílu 
v následujícím složení: 

- Petr Spousta – předseda 
- Roman Vašík – místopředseda, matrikář 
- Miloš Krupica – hospodář 
- Ladislav Kříž – referent pro námořní jachting 
- František Košvica – referent pro sportovní činnost 
- Lukáš Vodáček – referent pro organizaci závodů 
- Lubomír Huk – brigádnický referent 

 
VJO revokuje své rozhodnutí o podmínečném vyloučení následujících členů  

587 Hlaváček Jiří 
642 Švejda Karel 
720 Toufar Miroslav 
721 Rohovský Martin 

z důvodu, že dodatečně splnili svoji členskou povinnost zaplatit členské příspěvky 
 
VJO s konečnou platností vylučuje člena 

723 Šlesinger Ivo 
z důvodu nesplnění příspěvkové povinnosti. 
 
Na základě žádosti člena 681 Manišovský Petr VJO odkládá rozhodnutí o vyloučení na 
příští schůzi. VJO dále ze zdravotních důvodů odpouští pro rok 2010 Petrovi 
Manišovskému brigádnickou povinnost. 

 
Úkol: 
Zajistit nabídku na realizaci přístupového systému – vchodová/vjezdová brána 

- Petr Spousta (Pavel Nesejt), Roman Vašík (Radek Alexa), Lukáš Vodáček 
 
Usnesení: 
Proplácení startovného: 
od sezóny 2011 VJO upravuje způsob proplácení startovného závodníkům – členům LS 
Brno – za následujících podmínek: 

- startovné se proplácí závodníkům do 18 let a dále studentům do 26 let, kteří se 
prokážou potvrzením o prezenčním studiu 

- startovné se proplácí za závody do koef. 6 konané na území ČR 
- příspěvek na startovné na ostatní závody bude proplacen pouze se souhlasem 

výboru JO 
- všechny příspěvky za startovné jsou podmíněny vypracovanou zprávou ze 

závodu (určenou pro prezentaci klubu) 
 
Termín další schůze: 25. 11. 2010 v 18:00 hod 
 



Zapsal  
Roman Vašík 
dne 21. 10. 2010 
 
 
Použité zkratky: 
VJO … výbor jachetního oddílu 
VVO … výbor veslařského oddílu 
JO … jachetní oddíl  
TJ … TJ Lodní sporty Brno 


