
Počet
Přítomni: Ing.J.Sedláček, R.Válka, Ing.M.Wojnar, Ing.M.Kučerka,JUDr.R.Vrbka      5
Omluveni:
Neomluveni: 

JUDr.Jiří Kovář,Ing.V.Dostál      2
     0

Prezident GCA JUDr.Jiří Kovář je omluven ze zasedání SR z důvodu nemoci.Vedením zasedání je pověřen 
Ing.Jaroslav Sedláček.

Program jednání:

1.a/Program evidence členů, nové stránky GCA:

Sekretář klubu informoval členy SR, že Ing Vymyslický je připraven  upravit program  pro evidenci členů. Požadavky na 
úpravu klub.evidence připraví sekretář klubu a Ing.Jaroslav Sedláček až po spuštění nových stránek GCA.

Ing.Sedláček podal informace o přípravě stránek GCA. SR GCA schválila uzavření dohody s firmou MONTI o právech 
k webu, dále bylo schváleno přidání služby pro platby elektronickým bankovnictví, cenu za tuto službu upřesní 
Ing.Jaroslav Sedláček na příštím zasedání SR

Odpovídá:Ing.J.Sedláček                                                                                                                Termín:2.5.2011

1.b/:DOD 2011:

Termín DOD 8.5.2011 Od 9.00 hod. do 15.00hod.

Sekretář GCA předal zpracované pozvánky na DOD členům GCA k distribuci. Sekretář GGCA je pověřen umístit pozvánky 
do Slavkova a okolí. Ing.Jaroslav Sedláček a HEAD PRO zajistí distribuci do škol v Brně přes děti z TCM. 
Pan Válka zajistí  zveřejnění pozvánek na DOD ve Slavkovském zpravodaji (v dubnu upoutávka na DOD ¼ stránky, 
v květnu pozvánka  ½ stránky ) a na stránkách města www.veslavkove.cz ( 14 dní před DOD pozvánka).

Odpovídá:R.Válka, M.Svobodová                                                                                                      Termín:2.5.2011

1.c/ČS. POHÁR a MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ:

Termín ČS.POHÁR 19.-21.6.2011

Termín:Mezinárodní mistrovství 12.-14.7.2011

Přípravou turnajů je pověřen Ing.M.Wojnar

- připravil  materiály (nabídku partnerům) 

- bude dále oslovovat sponzory mimo sponzory TCM

- zajistí  pro hráče ČS.Poháru trička jako dárek(jeden hráč jeden kus) 

- majitel hřiště požaduje 100.000,-Kč za pronájem hřiště –Ing.M.Wojnar pošle objednávku na ČGF

- rozpočet na obě akce cca 150.000,-Kč

Odpovídá:Martin Wojnar                                                                                                                  Termín:2.5.2011

                                                                                         

 

             Zápis ze zasedání SR GCA č.4/2011
ze dne 11.4.2011

http://www.veslavkove.cz/


2.Schválené faktury:

ČGF -příspěvky

GOLF INVEST AUSTRLITZ- hřiště

Austrlitz Golfresort- VH

Ing.Jaroslav Sedláček převzal dodatek z GIA –dodá na příštím zasedání SR

3.TCM:

1. Projekt Školního golf bude nadále pokračovat. Ve škole bude zajištěna větší prezentace formou nástěnek atd.
(zajistí asistent HEAD PRO)
Bude svolána schůzka mezi GCA , GIA a panem Kromichalem kde budou nastavena jasná pravidla pro vedení 
Školního golfu.

2. Oblečení pro družstva řeší Ing.Jaroslav Sedláček- odeslána objednávka.
3. Asistent HEAD PRO zajistí nástěnku TCM.

Odpovídá:Ing.J.Sedláček.J,Kromichal,R.Válka,R.Vlašínová
     

4.Různé:

     
 
Udržovací poplatky:SR GCA schválila možnost placení udržovacích poplatků v roce 2011 pro tyto členy:
       Paní Blanka Lotreková
       Pan Jaroslav Lotrek
       Pan Bohdan Horňák
       Paní Petr Nováček
       Paní Soňa Nováčková
       Paní Marcela Špálovská
       Paní Silvie Vokřálová
       Pan Přemek Florián
       Pan Jan Vencálek
       Paní Sylva Vencálková
       Pan Petr Krejčíř
       Paní Olga Valášková
       Pan Josef Řihánek
       Paní Magdaléna Maštová
       Pan Lukáš Mašta
       Paní Věra Jemelíková
       Pan Vladimír Jemelík
       Paní Dana Svobodová

4.Různé:

1.Proběhla diskuse o cenách do turnajů GCA.Ceny budou zajištěny v hodnotě 1000, 750 a 500 Kč.

2.SR GCA schválila 500,- na osobu na pomoc při turnajích GCA.

3.Návrhy kalendáře GCA zajistí Ing.M.Kučerka.

4.Ing.M.Wonar vznesl dotaz na sekretáře GCA týkající se pozastavení členství jeho syna.Členství Karla Wojanara bylo 
pozastaveno z toho důvodu , že platnost členství je do 18.ti let.Karel Wojnar měl 24.3. již 19.let z tohoto důvodu není 
možné, aby vlastnil dětské členství.Na skutečnost ukončení členství byl Ing.Wojnar sekretářem předem upozorněn.
SR GCA schválila, že ukončení členství bude vždy k datu zahájení sezóny.V letošním roce byla sezóna zahájena 1.4. a 
tomuto datu jsou ukončena všechna neplatná a nedořešená členství.Členství Karla Wojnara zůstává tedy pozastaveno
a má možnost dle stanov transformovat své dětské členství na studentské. Po uhrazení příslušné částky a vyplnění 
přihlášky mu bude členství opět aktivováno.

5.Ing.M.Kučerka se již předem omlouvá z příštího zasedání SR.



Termín příštího zasedání SR :2.5.2011 V 16.hod.
Dne:12.4.2011
Zpracovala:Marta Svobodová
Za GCA

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


