
Zápis ze zasedání SR GCA č. 1/2008
ze dne 11.2.2008

Členové SR GCA Počet

Přítomni: J. Kovář ,R.Vrbka, M.Wojnar,R.Válka 4

Omluveni: V.Dostál, M.Kučerka, J.Sedláček 3

Program jednání:

1. Kontrola úkolů z předchozích jednání SR:

1.a / Zpracování pravidel pro rozhodčí:

• Pan Martin Wojnar byl schválen SR GCA jako předseda STK GCA

• SR ukládá panu Wojnarovi aktualizovat seznam členů STK do 25.2.2008

• SR ukládá předsedovi STK zajistit pravidelné schůzky členů STK dvakrát měsíčně a z jednání pořizovat

zápis

• Je třeba připravit směrnici pro fungování rozhodčích, proběhla diskuze, jestli nebude lepší nechat náklady

školení na jedincích a honorovat rozhodčí při turnajích.

• SR schválila návrh pana Wojnara objednat trička případně vesty s označením rozhodčí a dalekohled.

Odpovídá: M. Wojnar Termín: 25.2.2008

1.b./Vedení účetnictví GCA:

Vedením podvojného účetnictví byla pověřena firma BELL Ing.Jaroslava Sedláčka.

Ing.Jaroslav Sedláček je oprávněn SR GCA vybrat účetní.



Jiří Kovář podepsal plnou moc pro daňového poradce Ing.Jaroslava Sedláčka, aby zastupoval GCA ve všech věcech

daňových, vykonával veškeré úkony, podával daňová přiznání, návrhy a žádosti, podával opravné prostředky a

vzdával se jich.

Odpovídá:J.Sedláček Termín:25.2.2008

1.c / VH :

SR pověřila sekretářku klubu, umístěním informací na stránky GCA:

- Úhrada ročních poplatků

• Zápis z VH 2008

• Výroční zpráva prezidenta klubu.

Odpovídá:M.Svobodová Termín:25.2.2008

2. Evidence členství:

SR pověřila M.Wojnara zjištěním podrobností o nabízených programech evidence členů pro golfové kluby.

Bude zajištěna demo verze programu pana Moučky.

Odpovídá: M.Wojnar Termín: 25.2.2008

4.
Smlouva pro sekretáře GCA

SR ukládá panu Sedláčkovi a panu Válkovi vystavit smlouvu pro sekretáře GCA + náplň práce.

Odpovídá:R.Válka,J.Sedláček

Termín: 25.2.2008

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:Trvá

6. TCM

• Dořešit zázemí TCM

• SR dostala informaci o pojištění pro hráče TCM na kempu .Byla předložena nabídka z ČP od Ing.Zdeňka

Prudila. SR ukládá vedoucí TCM zajistit podrobnější informace o možnosti pojištění nejen osob, ale i

golfového vybavení.

• Dořešit smlouvy s reprezentanty GCA

• Aktualizace stránek TCM – stránky jsou připraveny ke spuštění

• Vedoucí TCM zajistila nabídku oblečení pro družstva TCM nabídka byla schválena SR

• Kemp TCM – vedoucí TCM předložila SR rozpočet na Kemp

Odpovídá: J. Giacintova Termín: 25.2.2008

7. Příprava MMČR a Čs.Poháru:

Pan Werner zpracoval úkolovník příprav a podrobně informoval SR o komplexních přípravách na MMČR a

ČS.Pohár.

Jiří Kovář seznámil SR s podrobnou nabídkou firmy NEWMEN s.r.o. pana Koďouska na zpracování

filmového materiálu z MMČR s názvem:Takové bylo mistrovství na rány ve Slavkově u Brna, který

by byl odvysílán dvakrát na programu ČT 24.

SR pověřila J.Wernera dalším jednání s firmou NEWMENs.r.o. a zajištění cenové nabídky.

• Tiskové materiály pro MMČR a Čs.pohár + průvodní dopis (M.Kučerka)



• Návrh cen na turnaj (M.Kučerka)

• Rozeslání prezentačních materiálů na kluby(M.Svobodová)

• M.Wojnar předal SR informaci o probíhajícím jednání se sponzory

• M.Kučerka nabídl, že zajistí organizaci dobrovolníků např.caddy atd.

• Doprovodné akce(J.Werner)

• Nová Birdie Card pro MMČR(R.Válka)

• Oslovit případné zájemce o Demo Day

• J.Giacintová navrhla možnost speciálního proškolení personálu recepce a restaurace pro MMČR

na příští SR předloží školící plán

Odpovídá: M.Kučerka,J.Giacintová,M.Svobodová,R.Válka
Termín: 25.2.2008

8.
Úhrada faktur:

J.Giacintová

J.Giacintová

Záloha kemp TCM

Golfhotel VH 2008

Masarykova univerzita- prostory pro TCM

Fronk – stránky TCM

JUDr.Mastík Marek – smlouva pro TCM

Fronk – stránky GCA

Orioreal – zasedání SR

Ma.Agency- nálepky MMČR

Masarykova univerzita – prostory pro TCM



Termín příštího zasedání SR: 25.2.2008 v 9.00hod. ve Slavkově u Brna

Dne : 12.2.2008

Zpracovala:Marta Svobodová

Za GCA:

…………………………………………………..

Prezident Jiří Kovář
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