
TJ LODNÍ SPORTY BRNO 
 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE JACHETNÍHO ODDÍLU 
KONANÁ DNE 2. 2. 2013 V KLUBOVNĚ TJ LODNÍ SPORTY BRNO, 

RAKOVECKÁ 30, 635 00 BRNO 

 

USNESENÍ 
 
 
Výroční členská schůze jachetního oddílu schvaluje: 

- zprávu o činnosti výboru jachetního oddílu 
- zprávu o sportovní činnosti jachetního oddílu 
- zprávu o hospodaření jachetního oddílu za rok 2012 

 
Výroční členská schůze volí: 
Nového předsedu jachetního oddílu: 
Jan Krejčiřík  
 
nový výbor jachetního oddílu ve složení: 
Lubomír Huk, Miloš Krupica, Roman Kašpar Ondřej Labuda, Marek Pavlovský, Marcela 
Šormová, Lukáš Vodáček  
 
Členská schůze potvrzuje Ludmilu Novákovou jako náčelnici Hladinové záchranné služby při 
TJ Lodní sporty Brno 
 
Výroční členská schůze ukládá výboru JO  

- vyřešit a narovnat agendu přívěsných vozíků 
- nadále podporovat mládež v jachetním oddílu, provádět nábory nových jachtařů z řad 

mládeže 
- nadále zachovat závodní a sportovní činnost a tuto rozšiřovat 
- nadále pořádat závody v obdobném rozsahu 
- nadále pořádat příměstské tábory 
- zveřejnit v trvalém odkazu sazebník členských příspěvků na webu jachetního oddílu 
- vyřešit právní náležitosti uložení soukromého majetku v areálu 

 
Výroční členská děkuje odstupujícímu předsedovi Petrovi Spoustovi a odstupujícímu členu 
výboru JO Ladislavovi Křížovi za jejich dlouholetou činnost pro jachetní oddíl 
 
 
Zapsal: 
 
Roman Vašík 
dne 2.2.2013 
 



TJ LODNÍ SPORTY BRNO 
 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE JACHETNÍHO ODDÍLU 
KONANÁ DNE 25. 2. 2012 V KLUBOVNĚ TJ LODNÍ SPORTY BRNO, 

RAKOVECKÁ 30, 635 00 BRNO 

 

ZÁPIS 
 
Počet řádných členů: 105 
Přitomno: 42 
Schůze zahájena: 10:00 
 
Schůze byla svolána pozvánkou (viz příloha) – rozesláním členům emailem a vyvěšením na 
webových stránkách klubu dne 12.1.2013 
 
 
Volba předsedajícího: Marek Pavlovský 
všichni pro 
 
Volba návrhové komise a zapisovatele: Roman Vašík 
všichni pro 
 
Volba mandátové komise: 
Lukáš Vodáček, Jiří Pavlík, Martin Janáček, Honza Simeonov 
všichni pro 
 
Sválení programu: 
žádné protinávrhy 
hlasování o schválení programu na pozvánce 
všichni pro 
 
Zpráva o činnosti: 
Petr Spousta přednesl 

- zprávu o činnosti výboru JO 
- zprávu o sportovní činnosti 
- zprávu o hospodaření 

 
Volba nového výboru jachetního oddílu: 
Hlasování o tom, že hlasování bude veřejné 
všichni pro 
 
Hlasování o předloženém systému volby 
všichni pro 
 
Samotná volba výboru jachetního oddílu: 
 
Navrhovaný předseda: 
Jan Krejčiřík (hlasování 43/0/1) – byl zvolen 



 
Navrhovaní členové výboru JO: 
Lubomír Huk (hlasování 42/0/2) – byl zvolen 
Miloš Krupica (hlasování 43/0/1) – byl zvolen 
Ladislav Kříž (hlasování 3/18/23) – nebyl zvolen 
Roman Kašpar (hlasování 39/0/5) – byl zvolen 
Ondřej Labuda (hlasování 44/0/0) – byl zvolen 
Marek Pavlovský (hlasování 43/0/1) – byl zvolen 
Marcela Šormová (hlasování 44/0/0) – byla zvolena 
Lukáš Vodáček (hlasování 43/0/1) – byl zvolen 
 
Diskuse 
 
Miloš Krupica: 
navrhuje upravit brigádnickou povinnost pro členy ve věku 65 a starší tak, že brigádnickou 
povinnost nebudou mít ti členové, kteří nemají 
 
Hlasování textaci do usnesení: 
„Členská brigádnická povinnost pro rok 2013 a další se upravuje tak: 

členové ve věku 65 let a více s uskladněnou lodí … 20 hod muži / 15 ženy 

členové ve věku 65 let bez uskladněné lodě … 0 hod“ 

hlasování (38/2/4) – návrh přijat 
 

Miloš Alexa: 
diskuse o lodi Athos – odpovězeno Milošem Alexou 
 
Martin Malec: 
není jasné, co se má mimo organizované brigády na loděnici dělat 
 
Radim Vašík: 
přednesl zprávu o činnosti místní skupiny HZS, dále JmKSJ 
 
Mandátová komise konstatuje, že členská schůze je usnášeníschopná. 
 
Usnesení. 
hlasování (44/0/0) 
 
 
Schůze ukončena: 11:51 
 
 
Zapisovatel: Roman Vašík 


