YACHT CLUB LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek
(dále jen YC)

I. ČLENSKÁ SCHŮZE
konaná dne 13. března 2019 v klubovně TJ LODNÍ SPORTY BRNO,
Rakovecká 1236/30, 635 00 Brno

ZÁPIS
Prezence: 101 řádných členů s hlasovacím právem, z toho přítomných 79 členů v okamžiku
zahájení schůze
Nutné pro usnášeníschopnost členské schůze 51 hlasů (50 % členů)
Schůze zahájena v 18:00, schůzi řídil svolavatel předseda YC Jan Krejčiřík.
Schůze je usnášeníschopná – 79 platných hlasů (viz prezenční listina v příloze tohoto zápisu).
Pozvánka na schůzi tvoří přílohu tohoto zápisu.
Na dotaz předsedy nikdo neměl námitky proti programu schůze na pozvánce ke členské schůzi.
Hlasování o zapisovateli – návrh Milan Šorm
HLASOVÁNÍ:
Pro – 79
Proti – 0
Zdržel se – 0
Závěr: Milan Šorm byl schválen nadpoloviční většinou přítomných členů jako zapisovatel.
Mandátová a sčítací komise:
Liliana Buchtová
Pavel Mikuláštík
HLASOVÁNÍ:
Pro – 79
Proti – 0
Zdržel se – 0
Závěr: Členové mandátové a sčítací komise byli schváleni nadpoloviční většinou přítomných
členů.
Návrhovatel usnesení:
Martin Malec
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HLASOVÁNÍ:
Pro – 79
Proti – 0
Zdržel se – 0
Závěr: Navrhovatel usnesení byl schválen nadpoloviční většinou přítomných členů.
Ověřovatel zápisu
Marek Pavlovský
HLASOVÁNÍ:
Pro – 78
Proti – 1
Zdržel se – 0
Závěr: Ověřovatel zápisu byl schválen nadpoloviční většinou přítomných členů.

BODY ČLENSKÉ SCHŮZE

1.

Zpráva o činnosti JO TJ Lodní sporty Brno za rok 2018

Zprávu o činnosti přednesla Kateřina Fantová.
Počet přítomných vzrostl v průběhu bodu na 80 členů.
2.

Projednání návrhu nových stanov a rozhodnutí o jejich změně

Předseda seznámil se situací – jaké stanovy jsou provizorní a platné, a které stanovy jsou
navrhované (byly součástí pozvánky).
Na dotaz Marka Pavlovského předseda potvrdil, že všichni členové bývalého JO k 31. 12. 2018
jsou řádnými členy YC.
Na dotaz Martina Malce předseda objasnil situaci se zrušením a přeměnou pobočného spolku
rozhodnutím sněmu delegátů.
Dále Martin Malec navrhl zvýšení délky lhůty splatnosti před vyloučením v bodě 4.14 navržené
změny stanov na 12 měsíců. Protinávrhy uvažovaly zavedení upomínek neplátcům nebo
stanovením lhůty do 31. 12. příslušného roku. Návrh byl diskuzí sjednocen.
NÁVRH 1: Třetí odrážka bodu 4.14 návrhu nových stanov se mění takto: „nezaplacením
členského příspěvku ani do konce příslušného kalendářního roku členství končí bez dalšího
k 31. 12. příslušného roku, nebyl-li z rozhodnutí výboru přiznán statut spícího člena“.
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HLASOVÁNÍ:
Pro – 77
Proti – 3
Zdržel se – 0
Závěr: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných členů do navrhované změny stanov.
Dále Martin Malec navrhl změnu délky funkčního období výboru na 2 roky. Bylo konstatováno,
že toto může rozhodnout volební orgán – členská schůze, návrh patří do bodu 3 pořadu schůze,
kde bude řešen.
Lukáš Vodáček navrhl změnu 6.2.5.e ohledně pravomoci členské schůzce určit pořadí delegátů a
změnu 6.3.3.m ohledně předání pořadí z členské schůze do TJ.
Systém určení pořadí si každá členská schůze musí stanovit sama – např. losem, volbou,
pověřením výboru touto činností – to není otázka změny stanov, ale konkrétního řešení na
konkrétní členské schůzi.
NÁVRH 2: Bod 6.2.5.e návrhu nových stanov se mění takto: „volba delegátů do sněmu
delegátů TJ a určení pořadí delegátů pro nominaci na schůzi TJ“ a bod 6.3.3.m tamtéž takto:
„předávání seznamu delegátů a náhradníků včetně jejich pořadí určeného členskou schůzí
YC pro sněm delegátů TJ“.
HLASOVÁNÍ:
Pro – 73
Proti – 0
Zdržel se – 7
Závěr: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných členů do navrhované změny stanov.
Lukáš Vodáček dále navrhl do bodu 6.2.5 návrhu nových stanov nový bod j ohledně volby
předsedy výboru YC přímo členskou schůzí a vypustit z bodu 6.3.1 tuto pravomoc výboru.
Argumentem byla tradice této volby. Stávající předseda upozornil, že tento návrh znemožní
změnu předsedy v průběhu volebního období.
NÁVRH 3: Do návrhu nových stanov se přidává bod 6.2.5.j ve znění: „volba a odvolání
předsedy výboru YC“ a z bodu 6.3.1 tamtéž vypustit slova „předsedu a“.
HLASOVÁNÍ:
Pro – 46
Proti – 32
Zdržel se – 2
Závěr: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných členů do navrhované změny stanov.
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Lukáš Vodáček dále upozornil na nutnou technickou opravu bodu 6.2.8 návrhu nových stanov –
slovo „svolavatel“ je chybně zapsáno jako „svolatel“. Tato změna bude jako technická oprava
provedena bez hlasování, proti čemuž nebylo námitek.
NÁVRH 4: Nové stanovy YC budou přijaty ve znění, které je přílohou tohoto zápisu se všemi
třemi pozměňovacími návrhy a technickou opravou uvedenými v zápisu.
HLASOVÁNÍ:
Pro – 75
Proti – 4
Zdržel se – 1
Závěr: Návrh nových stanov byl přijat nadpoloviční většinou přítomných členů ve znění
uvedeném v příloze tohoto zápisu se třemi pozměňovacími návrhy a jednou technickou opravou
uvedenými v tomto zápisu a předseda výboru YC je předloží ke schválení výboru TJ a zajistí
jejich registraci u rejstříkového soudu.
3.

Volba členů výboru

Do tohoto bodu přísluší původní návrh na zkrácení volebního období na 2 roky (Martin Malec).
NÁVRH 5: Volební období předsedy výboru a nově voleného výboru bude 2 roky od konání
členské schůze.
HLASOVÁNÍ:
Pro – 69
Proti – 8
Zdržel se – 3
Závěr: Volební období voleného výboru bylo schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů
jako dvouleté od této členské schůze.
Návrhy na předsedu výboru YC z pléna členské schůze (v pořadí, jak zazněly):
-

Tomáš Daněk
Jan Krejčiřík
Martin Malec
Lukáš Vodáček
Zbyněk Vaculka

Všichni navržení přijali kandidaturu.
NÁVRH 6: Systém volby předsedy výboru YC na této členské schůzi bude následující:
„Hlasování bude veřejné po jménech v návrhovém pořadí, přičemž každý napíše předem na
hlasovací lístek nejvýše jedno jméno svého kandidáta. Nebude-li vítěz volby zvolen většinou
hlasů přítomných členů, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola,
ve kterém proběhne volba veřejně po jménech v návrhovém pořadí.“
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HLASOVÁNÍ:
Pro – 75
Proti – 3
Zdržel se – 2
Závěr: Návrh systému volby předsedy výboru YC byl přijat nadpoloviční většinou přítomných
členů.
VOLBA PŘEDSEDY VÝBORU YC
První volební kolo:
-

Tomáš Daněk, počet hlasů 0
Jan Krejčiřík, počet hlasů 30
Martin Malec, počet hlasů 40
Lukáš Vodáček, počet hlasů 0
Zbyněk Vaculka, počet hlasů 7

Druhé volební kolo:
-

Jan Krejčiřík, počet hlasů 30
Martin Malec, počet hlasů 43

Závěr: Martin Malec byl zvolen předsedou výboru YC s dvouletým funkčním obdobím.
Bylo konstatováno, že zvolený předseda je současně prvním členem výboru.
Návrhy na členy výboru YC s návrhem funkce, kterou by mohl příslušný člen zastávat dle svého
názoru:
-

Jan Krejčiřík, šéftrenér
Josef Pavlovský, pojištění a technicko-hospodářská agenda
Alexandra Pavlovská, matrika
Helena Svanovská, PR manažer a social event manažer
Milan Šorm, hospodář
Miloš Krupica, správce maríny
Monika Červená, zástupce mládeže
Tomáš Daněk, kapitán kajutových lodí
Lukáš Vodáček, zástupce kajutových lodí
Marcela Šormová, matrikářka
Liliana Buchtová, PR manažer a social event manažer
Zbyněk Vaculka, kustod, správce dinghy parku, kapitán klubu, technická správa
oddílových dinghies, výuka jachtingu pro dospělé, kapitán

Lukáš Vodáček připomněl, že Martin Malec měl zájem o funkci race manažera.
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NÁVRH 7: Počet členů výboru pro toto volební období je nejvýše 9 včetně předsedy výboru.
HLASOVÁNÍ:
Pro – 80
Proti – 0
Zdržel se – 0
Závěr: Návrh na omezení nejvýše 9 členů výboru včetně jeho předsedy byl přijat všemi
přítomnými členy.
NÁVRH 8: Systém volby členů výboru na této členské schůzi bude následující: „Veřejnou
volbou v návrhovém pořadí budou zjištěny preference členů YC, dle pořadí získaných hlasů
bude sestavena výsledná kandidátka výboru o velikosti odpovídající návrhu č. 7. V případě
rovnosti hlasů u více kandidátů bude provedena volba veřejně po jménech mezi kandidáty
se stejným počtem hlasů.“
HLASOVÁNÍ:
Pro – 76
Proti – 0
Zdržel se – 4
Závěr: Návrh systému volby členů výboru byl přijat nadpoloviční většinou přítomných členů.
Kandidáti se před vlastní volbou představili, příp. byli představeni jinými v zastoupení.
První volební kolo:
-

Jan Krejčiřík, počet hlasů 75
Josef Pavlovský, počet hlasů 27
Alexandra Pavlovská, počet hlasů 34
Helena Svanovská, počet hlasů 25
Milan Šorm, počet hlasů 76
Miloš Krupica, počet hlasů 79
Monika Červená, počet hlasů 78
Tomáš Daněk, počet hlasů 39
Lukáš Vodáček, počet hlasů 39
Marcela Šormová, počet hlasů 51
Liliana Buchtová, počet hlasů 52
Zbyněk Vaculka, počet hlasů 58

V prvním volebním kole byli do výsledné kandidátky zařazeni všichni s 51 a více hlasy.
Druhé volební kolo o obsazení posledního místa kandidátky mezi kandidáty s 39 hlasy:
-

Tomáš Daněk, počet hlasů 45
Lukáš Vodáček, počet hlasů 34
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Na základě obou volebních kol byla sestavena následující kandidátka výboru (bez již zvoleného
předsedy výboru) – abecední pořadí:
-

Liliana Buchtová
Monika Červená
Tomáš Daněk
Jan Krejčiřík
Miloš Krupica
Milan Šorm
Marcela Šormová
Zbyněk Vaculka

NÁVRH 9: Do výboru YC k již zvolenému předsedovi výboru členská schůze volí Lilianu
Buchtovou, Moniku Červenou, Tomáše Daňka, Jana Krejčiříka, Miloše Krupicu, Milana
Šorma, Marcelu Šormovou a Zbyňka Vaculku.
HLASOVÁNÍ:
- Pro – 67
- Proti – 12
- Zdržel se – 1
Závěr: Výbor ve výše uvedeném složení byl zvolen na dvouleté funkční období nadpoloviční
většinou přítomných členů.

4.

Volba delegátů do sněmu delegátů TJ Lodní sporty Brno

Kandidáti mohli být navrženi vepsáním do listiny kandidátů v průběhu prezence dnešní členské
schůze. Dále byl dán prostor v plénu na další návrhy, které byly vepsány na konec seznamu.
Kandidáti na delegáty do sněmu delegátů – návrhové pořadí:
-

Ludmila Nováková
Lukáš Vodáček
Marek Ševčík
Jaroslav Pavlíček
Martin Malec
Václav Novák
Roman Kašpar
Věra Žáková
Milan Šorm
Marcela Šormová
Liliana Buchtová
Patrik Škvařil
Jiří Polák
Monika Červená
Ladislav Všetečka
Josef Pavlovský
Jan Daněk
Kateřina Fantová
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-

Miroslav Fanta
Alexandra Pavlovská
Helena Svanovská
Radovan Ondráček
Petr Spousta
Miloš Krupica
Jiří Pavlík
Marek Turba
Petr Janáček
Radim Vašík
Martina Kupská
Zbyněk Vaculka
Jakub Nejezchleba
Darek Grabarczyk
Jan Krejčiřík
Petr Opletal
Marek Pavlovský

NÁVRH 10: Systém volby delegátů do sněmu delegátů TJ Lodní sporty Brno, jejich
náhradníků a pořadí delegátů a náhradníků na této členské schůzi bude následující:
„Všichni navržení kandidáti budou označeni čísly v návrhovém pořadí, nový předseda
výboru YC losem vybere nejprve 25 delegátů a poté 10 náhradníků. Jejich pořadí bude
odpovídat taženému pořadí v tomto losování.“
HLASOVÁNÍ:
- Pro – 79
- Proti – 0
- Zdržel se – 1
Závěr: Návrh systéu volby byl přijat nadpoloviční většinou přítomných členů.
Na základě losování byl vytvořen tento seznam delegátů:
1. Ludmila Nováková
2. Miloš Krupica
3. Marek Ševčík
4. Václav Novák
5. Martin Malec
6. Marek Pavlovský
7. Petr Opletal
8. Lukáš Vodáček
9. Milan Šorm
10. Roman Kašpar
11. Ladislav Všetečka
12. Monika Červená
13. Radovan Ondráček
14. Jan Krejčiřík
15. Jiří Polák
16. Radim Vašík
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17. Jaroslav Pavlíček
18. Liliana Buchtová
19. Darek Grabarczyk
20. Jakub Nejezchleba
21. Marcela Šormová
22. Kateřina Fantová
23. Jan Daněk
24. Josef Pavlovský
25. Patrik Škvařil
Na základě losování byl vytvořen tento seznam náhradníků:
1. Miroslav Fanta
2. Marek Turba
3. Věra Žáková
4. Martina Kupská
5. Zbyněk Vaculka
6. Jiří Pavlík
7. Petr Spousta
8. Petr Janáček
9. Helena Svanovská
10. Alexandra Pavlovská
NÁVRH 11: Členská schůze volí za své delegáty do sněmu delegátů TJ Lodní sporty Brno
výše uvedený seznam 25 delegátů a stanovuje jejich pořadí. Členská schůze dále volí za
náhradníky těchto delegátů výše uvedený seznam 10 náhradníků a stanovuje jejich pořadí.
HLASOVÁNÍ:
- Pro – 67
- Proti – 13
- Zdržel se – 0
Závěr: Seznam delegátů a jejich náhradníků vč. jejich pořadí byl schválen nadpoloviční většinou
přítomných členů.

5.

Různé

Lukáš Vodáček navrhl zřízení kontrolní komise.
NÁVRH 12: Členská schůze zřizuje dle bodu 6.2 stanov kontrolní komisi za účelem
provádění kontroly všech činností uskutečněných v rámci YC, přičemž oprávnění kontroly
se vztahuje na všechny orgány, členy i funkcionáře YC a rozsah jejího působení, způsob
rozhodování, práva a povinnosti jsou odvozeny od ustanovení pro kontrolní komisi v bodě
6.4 platných stanov TJ Lodní sporty Brno s přihlédnutím ke struktuře orgánů a stanovám
YC.
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HLASOVÁNÍ:
- Pro – 69
- Proti – 5
- Zdržel se – 6
Závěr: Návrh na zřízení kontrolní komise a rozsah jejího působení byl přijat nadpoloviční
většinou přítomných členů.
Návrhy na členy kontrolní komise z pléna:
-

Lukáš Vodáček
Roman Kašpar
Jean-Baptiste Janča

NÁVRH 13: Kontrolní komise bude tříčlenná s funkčním obdobím dva roky, přičemž jejími
členy budou výše uvedení kandidáti.
HLASOVÁNÍ:
- Pro – 79
- Proti – 0
- Zdržel se – 1
Závěr: Návrh určující počet členů, funkční období a složení kontrolní komise byl přijat
nadpoloviční většinou přítomných členů.
NÁVRH 14: Členská schůze ukládá výboru zajistit zasílání upomínky neplatičům při
dvouměsíčním prodlení s platbou.
HLASOVÁNÍ:
- Pro – 80
- Proti – 0
- Zdržel se – 0
Závěr: Návrh ukládající povinnost výboru byl přijat všemi přítomnými členy.
Katka Fantová upozornila na stavební práce v březnu u obou vstupů do areálu – je třeba volat Ivo
Sýkoru nebo Katku Fantovou před návozem materiálu.
Pro vstup do areálu se budou rozdávat čipové karty na základě nových přihlášek, nejprve se
očekává zkušební režim.
Katka pozvala všechny zúčastněné na ples jachtařů o tomto víkendu.
Katka dále upozornila na důležitou brigádu konanou první dubnový víkend 6. – 7. 4. za účelem
přípravy areálu pro blížící se sezónu.
Sněm delegátů TJ Lodní sporty Brno se sejde 24. dubna 2019, pozvánky budou zaslány.
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6.

Usnesení členské schůze TJ LODNÍ SPORTY BRNO

Martin Malec přednesl návrh usnesení.
Členská schůze YC konaná dne 13. března 2019:
1. schvaluje nové znění stanov ve znění tří pozměňovacích návrhů a technické opravy
uvedených v zápise z této členské schůze;
2. funkční období předsedy výboru a výboru na dva roky od konání členské schůze;
3. zvolila předsedu výboru YC Martina Malce;
4. zvolila další členy výboru ve složení Liliana Buchtová, Monika Červená, Tomáš Daněk,
Jan Krejčiřík, Miloš Krupica, Milan Šorm, Marcela Šormová a Zbyněk Vaculka;
5. zvolila delegáty a náhradníky ve složení a v pořadí uvedeném v zápisu z této schůze;
6. zřídila kontrolní komisi, určila její působnost, velikost, funkční období, to celé ve složení
Jean-Baptiste Janča, Roman Kašpar a Lukáš Vodáček;
7. uložila výboru zasílání upomínek členům-neplatičům dva měsíce po datu splatnosti.
HLASOVÁNÍ
- Pro – 80
- Proti – 0
- Zdržel se – 0
Závěr: Usnesení přednesené Martinem Malcem bylo schváleno všemi přítomnými členy.
7.

Závěr

Schůze ukončena v 21:20
Dáno ve 3 vyhotoveních.
V Brně dne 13. 3. 2019
Zapisovatel: Milan Šorm
Ověřovatel zápisu:
Marek Pavlovský
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