
 

Zápis ze zasedání SR GCA č. 14/2007 
ze dne 12.11.2007 

Členové SR GCA Počet 

Přítomni: J. Kovář , V. Dostál, J.Giacintova, , M. Lapiš, R.Válka, M.Wojnar.J.Vlašín 7 

Omluveni: O.Res,M.Kučerka 2 

Program jednání: 

1. Kontrola úkolů z     předchozích jednání SR:   

1.a   /   Zpracování pravidel pro rozhodčí:   

• Na konci roku 2007 končí platnost licencí všech rozhodčích – březen 2008 bude nové školení pro region 
• Je třeba připravit směrnici pro fungování rozhodčích, proběhla diskuze, jestli nebude lepší nechat náklady školení na 

jedincích a honorovat rozhodčí při turnajích. 

Odpovídá: M. Wojnar Termín: 26.11.2007 

1.b     / Mandátní smlouva   

P. Dostál předloží návrh mandátní smlouvy na spolupráci firmy p. Sedláčka v oblasti daňového poradenství. 

Odpovídá:V.Dostál 
Termín:Splněno 

1.c     / VH:   

SR vybrala termín konání VALNÉ HROMADY na pondělí 28.1.2008 ve Slavkově u Brna v Golfhotelu Austerlitz. 
Registrace proběhne od 17.00 hodin. Zahájení v 18.00 hodin.SR ukládá sekretáři klubu dohodnout podmínky pronájmu a 

zajistit občerstvení.SR navrhne program VH a text pozvánek. 

Odpovídá:M.Svobodová 

Termín: 26.11.2007 
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1.  d/ Placení ročních fee:   

Ke dni 31.10.2007 byla zrušena členství těm členům, kteří neuhradili roční poplatek za rok 2007.Sekretář odešle těmto 

členům doporučený dopis o vyřazení z klubu. 

Odpovídá: M.Svobodová 
Termín: 26.11.2007 

1.e  / Instalace programu IBM Lotus Notes:   

SR povolila instalaci programu k evidenci členské základny TCM Janě Giacintové. 

Odpovídá: M.Lapiš 

Termín:26.11.2007 

2. Odsouhlasení došlých faktur vůči GCA: 

SR odsouhlasila uhrazení následujících faktur: 
• GIA (dle smlouvy) 

• Telefon 

• D.Golc 

• M.Svobodová 

• J.Giacintová 

3. Dětské členství: 

SR požaduje připravit znění formy dětského členství TCM do podoby prezentovatelné na VH. 

Odpovídá: M.Lapiš, J. Giacintova Termín: 

VH 28.1.2008 

4. Smlouvy pro vedoucí TCM a sekretáře GCA 

SR ukládá p.Lapišovi a p.Válkovi vystavit smlouvy pro vedoucí TCM a sekretáře GCA + náplň práce. 

Odpovídá:M.Lapiš,R.Válka Termín: 26.11.2007 
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5. 
Stav hřiště: 

SR žádá majitele hřiště o vypracování harmonogramu jednotlivých kroků tak, aby úkoly z 24.9.2007 byly realizovány beze 
zbytku. Pan Válka dodá harmonogram prací do 10.4.2008 a SR bude postup prací vyhodnocovat.Pan Válka se spojil s firmou 

ITEC se kterou bude konzultovat úpravy na hřišti. 

Odpovídá: R.Válka Termín: 26.11.2007 

6. TCM 

• Koupi notebooku zařídí pan Lapiš-výběr schválen SR 
• Dořešit zázemí TCM 
• Dořešit smlouvy s reprezentanty GCA a M.J.Navarrem 
• Aktualizace stránek TCM 
• Objednání platební karty 
• Zimní příprava byla zahájena. Rozdělení hráčů na 4 skupiny. 

Odpovídá: J. Giacintova Termín: 26.11.2007 

7. Příprava MMČR: 

• SR Scoring – plasmové obrazovky 
• Tribuny – stavba kolem 18. G 
• P.Res navrhl,aby design MMČR byl tématicky laděn k Austerlitzu a narození Napoleona- využít fotek z napoleonských 

oslav. Navrhl, aby prezentační materiál byl propojen s čs.-slovenským pohárem, byla navržena komise na 

zpracování návrhů ve složení p.Res, p. Kučerka, p. Roetrekl, p.Lapiš 

Odpovídá: J.Giacintová.M.Lapiš Termín: 26.11.2007 

8. Informace o driving range v Černovicích 

SR ukládá zjistit co nejvíce informací a případnou nabídku z driving range v Černovicích. 

Odpovídá: O.Res,J.Giacintová,V.Dostál Termín: 26.11.2007 

9. Různé: 
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a) Pan Válka informoval SR o tom, že firma Daway má zaregistrovanou ochrannou známku Austerlitz. 
Pan Wojnar zjistí zda tato skutečnost může být nějakým problémem pro ochrannou známku GCA. 

b)SR řešila možnost převodu členství manželů Černých na pana Iva Kováře.Členství manželů Černých bylo 
zrušeno den 31.10.2007 dle článku III/6. a proto není možné převod provést.Na písemnou žádost odpoví 

pan Martin Wojnar. 

Termín příštího zasedání SR: 26.11.2007 v 9.30hod. ve Slavkově u Brna 

Dne : 15.11.2007 
Zpracovala:Marta Svobodová 
Za GCA: 
………………………………………………….. 
Prezident Jiří Kovář 
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