Finanční situace
Finanční zabezpečení probíhalo v rámci rozpočtu a hospodaření TJ. Hospodářská
situace tělovýchovné jednoty byla v průběhu roku poznamenaná neočekávanými
vysokými doplatky za plyn za období 91-96 a zvýšenými zálohami za plyn ze
strany plynárny (která v patřičném předstihu zaúčtovala zvýšené DPH platné
v roce 98). V důsledku tohoto byl krácen také rozpočet oddílu.
Vzhledem k tomu, že naše příspěvky pokrývají nutné výdaje související
s provozem střediska pouze částečně, je zbytek těchto výdajů pokryt z jiných
zdrojů, zejména z pronájmů nemovitostí ve vlastnictví TJ. Na sportovní činnost a
údržbu zařízení v užívání oddílu bylo možno uvolnit jen část finančních
prostředků. Byla využita na hrazení základní údržby oddílových lodí a některých
zařízení, která užívá oddíl. Definitivně skončila finanční podpora dospělých,
výjimku tvoří prostředky získané z účelově vázaných darů, dotací a nájmů za
reklamní plochy. Veškeré volné finanční prostředky jsou zaměřeny na mládež,
nejvíce na Cadety, kteří tvoří významný zdroj nových členů oddílu.
Příjmy TJ za rok 97:
dotace
nájmy
reklamy, dary
sportovní činnost oddílů
příspěvky
různé
Celkem
Výdaje TJ:
mzdy
pojištění
daň z nemovitosti
odvoz odpadků
fekál
údržba autobusu
telefony
poplatky za TV a rozhlas
nájem za hotel
vodné+stočné pisárky

566 000,- Kč
735 000,- Kč
300 000,- Kč
159 000,- Kč
145 000,- Kč
50 000,- Kč
1 955 000,- Kč
300 000,- Kč
33 000,- Kč
5 000,- Kč
10 000,- Kč
60 000,- Kč
15 000,- Kč
25 000,- Kč
2 000,- Kč
120 000,- Kč
20 000,- Kč
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plyn
elektřina
údržba středisek
činnost oddílů

130 000,- Kč
200 000,- Kč
60 000,- Kč
975 000,- Kč

Celkem

1 955 000, -Kč

Podle dohodnutých rozpočtových pravidel připadlo na činnost našeho oddílu
částka 238 000,- Kč.
S touto částkou jsme naložili následovně:
údržba motorového člunu
údržba jeřábu a vrátku
režie, TP oddílových plavidel
pořádání závodů, PH, vybavení start. lodě
školení rozhodčích
tělocvičny
mládež
výdaje v souvislosti s granty a účelovými dotacemi
vybavení MAGICA (ze sponzorských příspěvků)
Celkem

14 545,- Kč
312,- Kč
2 951,- Kč
17 738,- Kč
3 984,- Kč
6 750,- Kč
83 539,- Kč
40 000,- Kč
68 149,- Kč
237 968, -Kč

Z tohoto přehledu je jasné, že výdaje na údržbu námi využívaných zařízení (mola,
jeřáb, vrátek apod.) byly nulové nebo minimální, i když v původním rozpočtu byly
zakalkulovány. Bylo to způsobeno krácením výdajů oddílů v souvislosti se
zvýšenými výdaji TJ, zejména na plyn.
Je možné, že výše uvedená čísla se ještě trochu změní (ne však zásadně), protože
uzávěrka tohoto zpravodaje proběhne dříve než finanční uzávěrka hospodaření TJ.
Z výše uvedeného vyplývají věci nepříjemné, nicméně nezbytné. Abychom udrželi
podíl nákladů hrazených z příspěvků, případně se maličko přiblížili stavu daleké
budoucnosti, kdy členské příspěvky pokryjí veškeré náklady na provoz střediska,
je nutno tyto příspěvky zvednout. Je zde nutno také připomenout, že v minulém
roce jsme příspěvky nezvyšovali.
Předpokládaný rozpočet oddílu pro rok 1998:
příjmy:
výdaje:
údržba motorového člunu
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260 000,- Kč
8 000,- Kč
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údržba jeřábu a vrátku
mola
režie, TP oddílových plavidel
pořádání závodů, PH, vybavení start. lodě, nové plováky
tělocvičny
mládež
výdaje v souvislosti s granty a účelovými dotacemi
vybavení MAGICA (ze sponzorských příspěvků)
Celkem

9 000,- Kč
9 000,- Kč
8 000,- Kč
40 000,- Kč
6 000,- Kč
80 000,- Kč
40 000,- Kč
60 000,- Kč
260 000, -Kč
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Brigádní činnost
V uplynulé sezoně se podařilo zajistit v zásadě bez problémů běžné práce nutné
pro provoz jachetního oddílu (přípravu přistávacích zařízení a jejich spuštění na
vodu, jejich podzimní vytažení, úklid a nejdůležitější údržbářské práce na
středisku). To ale nestačí, středisko i zařízení JO potřebují čas od času rozsáhlejší
údržbu i opravy. Připomínáme, že provoz střediska ani činnost jachetního oddílu
není možno zabezpečit bez určitého objemu prací zajišťovaných brigádnicky členy
oddílu. Některé práce nejde zadat dodavatelsky. Všichni členové oddílu by si měli
tuto skutečnost uvědomit a podstatně aktivněji se zúčastňovat na potřebných
pracích. Na organizování všech těchto prací se musí podílet vedle brigádnického
referenta i ostaní členové výboru oddílu a trenéři.
Výbor oddílu doporučuje ponechat dosavadní povinnost brigád ve výši:
30 h

muži

15 h

ženy, dorostenky, dorostenci

10 h

žáci a žákyně

a sazbu za neodpracovanou hodinu 60,- Kč.
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Činnost výboru oddílu
Současný výbor oddílu byl zvolen na členské schůzi v roce 1994. Dnešní výroční
schůzí končí jeho prodloužené funkční období. Celkově lze hodnotit činnost všech
jeho členů dobře, což dokládají dobré sportovní výsledky oddílu za uplynulé
období. Ne že by nebylo co zlepšovat. I dnešní výroční schůze je pro členy
příležitostí vznést k práci oddílu připomínky a požadavky na zabezpečení dalších
činností.
Výbor oddílu v minulém funkčním období nevěnoval dostatečnou pozornost
údržbě a obnově některých zařízení sloužících členům a údržbě a obnově zařízení
střediska na přehradě. Pokud mají tato zařízení i nadále sloužit, vyžadují stálou,
průběžnou údržbu, výměnu a doplňování. Toto bude jeden z nejdůležitějších úkolů
nového výboru.
Odstupující výbor oddílu připravil kandidátku nového výboru. Jak je z kandidátky
zřejmé, dochází k dalšímu "omlazení". Zde je na místě poděkovat všem členům
odstupujícího výboru za jejich dobrou, obětavou práci a nově zvolenému výboru
popřát nejen nové nadšení a hodně úspěchů, ale také podporu ze strany členů
oddílu (takzvaně "Výbor sobě").
Chceme také poděkovat všem sportovcům za jejich sportovní výsledky, za dobrou
reprezentaci, funkcionářům, trenérům, rozhodčím a dalším aktivním členům za
jejich obětavou činnost a příznivcům oddílu, především členům výboru TJ za
jejich pomoc a pochopení.
Do sezony 1997 Vám přejeme mnoho sportovních úspěchů a dobrý vítr do
plachet.

Výbor JO TJ Lodní sporty

5

Zpravodaj J ac hetního oddílu LS Brno za rok 1996

Výpis nejdůležitějších zásad
řádu oddílu a střediska JO TJ Lodní sporty
· Je slušností a žádoucí ohlásit se vždy po příchodu na středisko správci
(pozdravit), aby měl přehled, kdo se pohybuje kolem lodí a v loděnici.
· Každý dovoz a odvoz lodi, stěžně, ráhna, vleku na středisko a za střediska je
nutno ohlásit správci.
· Parkování automobilů není v prostoru střediska dovoleno. Vyjímečný vjezd
na středisko je nutno dohodnout se správcem.
· V celém areálu platí zákaz jízdy na kole. Parkování kol a motocyklů je možné
pouze na vyhrazeném místě.
· V budovách platí zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze venku a to za
předpokladu, že nikoho neobtěžuje a nedopalky jsou odhazovány do košů.
· Vodění psů na pozemek střediska je zakázáno.
· Hosté mají povolen vstup na středisko v doprovodu člena oddílu, vždy však po
ohlášení u správce v přijatelné četnosti (asi 3x ročně). Počet návštěv se netýká
rodinných příslušníků a členů jiných jachetních oddílů.
· Z přistávacího můstku a jeho okolí je zákaz koupání.
· Plavba na plachetnici na přehradě je možná jen po přístaviště rokle.
· Ponechat u mola lodě s vytaženými plachtami není jachtařské.
· Každá loď na pozemku střediska musí být označena číslem podle ŘPB.
· Přenocování na plachetnici je nutno hlásit správci nejpozději do zavírací
hodiny střediska.
· Motorový člun, jeřáb, svářečky elektro i plyn, výtah, okružní pilu
a dřevoobráběcí stroje mohou obsluhovat, řídit, používat pouze pověření
členové oddílu. Seznam je uložen u správce střediska.
· V loděnici musí být z lodě vyjmuty PB lahve, akumulátory a hořlaviny. Zákaz
kouření a manipulace s otevřeným ohněm je samozřejmostí.
· V prostoru mezi loděnicí a čarou od kaštanu kolmo k zadnímu břehu
(u jeřábu) nesmí být ponechány věci členů JO (lodě, vleky) bez dohody s VO.
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· Při opravách lodi je nutno kolem lodi denně po ukončení práce uklidit.
· Evidenci lodí vede Jiří Pavlík. Každý nákup nebo prodej je nutno neprodleně
ohlásit.
· Uložení lodí a jachtařského materiálu v loděnici i mimo řídí Zdeněnk Hanečka
a Petr Spousta. Lodě, kulatina a příslušenství uložené v loděnici musí být
zřetelně označené jmenovkou.
· Šatnové skříňky přiděluje a eviduje Jiří Pavlík.
· Skříňky v loděnici přiděluje a eviduje Zdeněk Hanečka.
· Všechny skříňky musí být řádně označeny jmenovkou.
· Evidenci a přidělování registračních čísel závodníků vede Jiří Pavlík.
· Brigádnické hodiny i mimo středisko je nutno důsledně zapisovat do knihy
brigád JO, uložené u správce.
· Rozdělávání ohně v krbech je možné pouze se souhlasem správce. Každou
větší akci pořádanou členem oddílu je nutno předem dohodnout se správcem.
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