
Zápis ze zasedání SR GCA č. 3/2008
ze dne 25.3.2008

Členové SR GCA Počet

Přítomni: J. Kovář ,R.Vrbka, M.Wojnar,R.Válka,V.Dostál,M.Kučerka,J.Sedláček 7
Omluveni: 0

  Program jednání:
1. Kontrola úkolů z     předchozích jednání SR:  

1.a   /   Zpracování pravidel pro rozhodčí:  

• SR schválila směrnice pro rozhodčí

• Schválení členové STK:Martin Wojnar-předseda STK 

                                     Petr Šustek   - sportovní část, komunikace s TCM

                                     Jan Neštický – hřiště (stav a kvalita)

• Na nástěnce klubu bude k nahlédnutí seznam holí, které se nesmí používat při turnajích podle R&A.

Odpovídá: M. Wojnar,M.Svobodová Termín: 14.4.2008 

1.b/Vedení účetnictví GCA:

Byla podepsána mandátní smlouva pro paušální vedení účetnictví s Ing.Kamešovou, která převzala vedení 
účetnictví od Ing.Jakoubkové.

Budou převedena přístupová práva k účtům GCA.

Odpovídá:J.Sedláček Termín:14.4.2008

1.c   / Smlouva o pronájmu klubovny:  

SR schválila smlouvu a dodatek číslo 4. o pronájmu klubovny.Zástupce Golfhotelu Austerlitz předá podepsanou 
smlouvu panu Kovářovi.

Odpovídá:R.Vrbka, J.Kovář

Termín:14.4.2008

1.d/ Smlouva pro sekretáře GCA :

SR ukládá panu Sedláčkovi vystavit smlouvu pro sekretáře GCA. Pracovní smlouva na poloviční pracovní 
úvazek bude uzavřena s Martou Svobodovou na příštím zasedání SR. Ke smlouvě bude přiložena náplň práce 
schválená SR dne 25.3.2008.

Odpovídá:J.Sedláček
  Termín: 14.4.2008

2.
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

3.

TCM
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• Dořešit zázemí TCM

• Dořešit smlouvy s reprezentanty GCA

• SR ukládá vedoucí TCM udělat trénink.plán a dohodnout s majitelem hřiště dostupnost  využívání 
tréninkových ploch pro TCM při soustředění družstev jiných klubů

• SR ukládá vedoucí TCM vyhodnotit soustředění v Turecku a dodat vyúčtování

       

                        

Odpovídá:  J. Giacintova Termín: 14.4..2008

4. Příprava MMČR a Čs.Poháru:

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

   b) Návrh cen na turnaj (M.Kučerka)

   c) Rozeslání prezentačních materiálů na kluby(M.Svobodová)

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

                 na příští SR předloží školící plán

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

   f) Doprovodné akce(J.Werner)

   g) Nová Birdie Card pro MMČR(R.Válka)

   h) Trička (J.Werner)

           i) 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 Jiřího Kováře zjištěním podrobností o právech k dílu tato práva musí vlastnit GCA a dále 

            zjištěním cenové nabídky na první sestřih „Co se do filmu nevešlo“.(J.Kovář)

 

            J.Werner informoval o přípravách na MMČR a ČS.pohár

Odpovídá: M.Kučerka,J.Giacintová,M.Svobodová,R.Válka,J.Kovář
   Termín: 14.4.2008

5. Úhrada faktur:

Masaryk.univerz. - tělocvična TCM

Czech Golf Consulting

Jana Giacintová

Martin Wojnar- schůze STK

Ggf – pravidla golfu

Telefon –klub,TCM

M.Kučerka-VH papíry
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6.

Den otevřených dveří:

SR se dohodla spolu s majitelem hřiště na termínu konání akce dne  1.6.2008. 

Tento termín byl závazně ohlášen na ČGF.

Dne 27.4.2008 proběhne schůzka s  hlavním organizátorem Dne otevřených dveří.

            
Termín: 14.4.2008

7. Stravování na turnajích klubu:

Vzhledem k požadavku provozovatele Golfhotelu Austerlitz na zvýšení ceny za obědy na turnajích o 50,-Kč za 
jednoho hráče a následné diskuzi, SR rozhodla, že pro tuto sezónu se nebude jednotné stravování pro hráče na 
turnajích zajišťovat.

Startovné na klubové turnaje pro sezónu 2008 je 200,-Kč za osobu.  

8. Různé:

Sekretář klubu odešle dopis panu Fronkovi o osobách, které mohou přidávat informace na stránky k MMČR. 

Sekretář klubu odešle odpověd´panu Fejfarovi na jeho žádost o snížení udržovacího poplatku.

Sekretář klubu prověří postup při vystavení smlouvy mezi JMK a GCA.  

SR na svém zasedání schválila žádosti o udrž.poplatek těmto členům GCA:

Josef Řihánek

Petr Puzrlová

J.a P.Weiss

Jana Tesařová

Ludmila Kinclová

Iveta Ferdusová

Miroslava Vykydalová

Vladimír Kočí

Josef Filala

Věra a Vladimír Jemelíkovi

Gregor Mareček

Petra a Pavel Fejfarovi

Magda Chmelařová

Přemek Florian

Termín: 14.4.2008

Termín příštího zasedání SR: 14.4.2008 v 9.00hod. ve Slavkově u Brna

Dne : 27.3.2008
Zpracovala:Marta Svobodová
Za GCA:

…………………………………………………..
Prezident Jiří Kovář
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