
TJ LODNÍ SPORTY BRNO 
 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE  
TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY 

KONANÁ DNE 25. 2. 2012 V KLUBOVNĚ TJ LODNÍ SPORTY BRNO, 
RAKOVECKÁ 30, 635 00 BRNO 

 

ZÁPIS 
 
Počet řádných členů: 249 (106 veslaři + 101 jachtaři + 42 kanoisti) 
Schůze je usnášeníschopná (viz prezenční listina v příloze) 
Pozvánka na schůzi tvoří přílohu tohoto zápisu 
 
Schůze zahájena: 12:15 
 
Forma hlasování 

- hlasování o tom, že všechna hlasování budou probíhat veřejně (všichni pro) 
 
Volba orgánů 
Zapisovatel: Roman Vašík (všichni pro) 
Návrhová komise a ověřovatelé zápisu: Roman Vašík - předseda, Jitka Mičánková, Otto 
Holánek, Miloš Krupica - členové (všichni pro) 
 
Řízení a program schůze: 

- hlasování o tom, že schůze bude řízena předloženým volebním a jednacím řádem 
(všichni pro) 

- hlasování o schválení programu schůze na pozvánce ke členské schůzi (všichni pro) 
 
Činnost výboru TJ za období od poslední členské schůze 

- Výbor TJ se schází každou první středu v měsíci 
- Ivo Štorek přednesl zprávu o činnosti výboru TJ 
- Ivo Štorek přednesl zprávu o hospodaření TJ 

 
Sportovní činnost TJ 

- Petr Spousta přednesl zprávu o sportovní činnosti jachetního oddílu 
- Ivo Klemeš přednesl zprávu o sportovní činnosti veslařského oddílu 
- Otto Holánek přednesl zprávu o sportovní činnosti kanoistického oddílu 
- Ivo Štorek apeloval na pochopení členů při omezení provozních možností areálu v rámci 

pronajímání prostor TJ 
 
Stanovy 

- Ivo Štorek přednesl důvodovou zprávu k předloženému návrhu stanov TJ 
- Miloš Krupica navrhl doplnit k předloženým stanovám do čl. III, bod 6 „f) Prosazovat a 

hájit zájmy tělovýchovné jednoty a jejich oddílů“ … hlasování o tomto pozměňujícím 
návrhu (1 se zdržel, nikdo proti, ostatní pro) 

- hlasování o schválení pozměněných stanov (všichni pro) 
 
 



Diskuse 
- Vojtěch Durna prezentoval, že by bylo vhodné umožnit využití posilovny pro nečleny za 

poplatek 
- Jan Bartoš žádá o dodržování provozního řádu, zejména požadavek kouření na 

vyhrazených místech 
- Byla upravena webová stránka www.lsbrno.cz, která nově slouží pro celou 

Tělovýchovnou jednotu, správcem webových stránek je Vojtěch Durna 
 
Usnesení 

- Roman Vašík přednesl za návrhovou komisi návrh usnesení (viz níže) 
- Doplňující návrh ohledně stanovení kauce u nájmů prostor a pravidel pro nájmy 

přednesla Kateřina Fantová 
- Hlasování o usnesení (všichni pro) 

 
Usnesení: 
 
Výroční členská schůze schvaluje 

- zprávu o činnosti výboru TJ přednesenou Ivem Štorkem 
- zprávu o hospodaření TJ přednesenou Ivem Štorkem 
- zprávy o sportovních činnostech jednotlivých oddílů přednesených jejich předsedy 
- nové stanovy ve znění návrhu předloženého v pozvánce pozměněného doplňujícím 

návrhem Miloše Krupici (úplné znění stanov je přílohou tohoto zápisu) 
 
 
Výroční členská schůze bere na vědomí: 

- že TJ dlouhodobě pronajala první desítku buněk ke komerční činnosti 
 

  
Výroční členská schůze ukládá výboru 

- stanovit vyhrazená místa pro kouření v areálu a vyžadovat dodržování tohoto předpisu 
- řešit problematiku ochrany majetku při komerčních akcích, zejména při sjednávání 

smluvních vztahů s nájemci 
- stanovit závazná pravidla při nájmech prostor TJ a tato implementovat do smluvních 

vztahů vč. kauce pro případ znečištění či poškození prostor 
 
 
Schůze ukončena: 13:12 
Dáno ve 3 vyhotoveních 
 
 
 
V Brně dne 25. 2. 2012 
 
 
Zapisovatel:  Roman Vašík 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Jitka Mičánková Otto Holánek Miloš Krupica 


