
Počet
Přítomni: JUDr.J. Kovář ,Ing.V.Dostál,Ing.J.Sedláček, Ing.M.Kučerka      4
Omluveni:
Neomluveni: 

Ing.M.Wojnar, R.Válka , JUDr.R.Vrbka      3
     0

Program jednání:

1.a/Nové stránky GCA:

Byl spuštěn testovací provoz stránek na http://www.mcrai.cz/weby/golf/

Členové GCA mohou dávat připomínky ke vzhledu a obsahu stránek pro případné změny.

SR GCA pověřila Ing.Sedláčka dořešením autorizačních práv s Ing.Vlašínem a podpisem smlouvy. 

Odpovídá: Ing.J.Sedláček                                                                                                              Termín:13.6.2011

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

- oslovovat sponzory mimo sponzory TCM

SR řešila přípravu ČS. poháru dle materiálu předložených panem Wojnarem.

Sekretář klubu předá panu Wojnarovi závěry a úkoly ze zasedání SR.

Odpovídá:Martin Wojnar                                                                                                                 Termín:13.6.2011

                       
                                                                  
2.Faktury schválené SR GCA:
Austerlitz Golf- 2x Fa občerstvení turnaj GCA
O.Resová- vyúčtování seniorky
O.Marešová- startovné TCM
Future-J.Vymyslický –zpráva klub.evidence
Fronk- 2x stránky GCA
CLARIOL- vyúčtování MID
BOHÉMA- poukázky na turnaje GCA
CZ GOLF- ubytování TCM
AC KARTY-karty pro členy
FLOSS- trika TCM

 

             Zápis ze zasedání SR GCA č. 6/2011
ze dne 30.5.2011



3.TCM:

Bude svolána schůzka mezi GIA, GCA a panem Kromichalem kde budou nastavena jasná pravidla pro vedení Školního 
golfu.

Odpovídá:J.Sedláček, R.Válka, J.Kromichal                                                                                       Termín:13.6.2011

4.Různé:

a) Ing.M.Kučerka zjistil cenu kalendáře GCA.Příprava kalendáře pokračuje Ing.J.Sedláček ve spolupráci s panem 
Kromichalem dodají fotky pro kalendář. Přípravou kalendáře je pověřen Ing.M.Kučerka.

b) SR žádá majitele hřiště o informace týkající se vzhledu hřiště:
- zda je na jamkách č.4 a 5 plánována rekonstrukce greenu?
- bude i nadále pokračovat rekonstrukce odpališt´? Je zpracován časový plán?
- SR žádá, aby na cvičných greenech bylo navrtáno více jamek (osm)
- SR vyjadřuje uspokojení nad novou Birdie Card hřiště

c) SR GCA schválila odkup členství zesnulého Petra Tučka. Schválená částka za členství bude převedena na účet jeho 
manželky.

  d.)   SR GCA schválila žádost družstva seniorek na nákup reprezentačních triček. Trička i s výšivkou log sponzorů  
         budou proplaceny do hodnoty 30.000,-Kč .

e.) SR GCA schválila částku 20.000,- Kč na ceny do turnaje Mezinárodní mistrovství seniorů. Žádost a vyúčtování 
         zajistí O.Res.
 

f.) SR GCA nominovala Ing.M. Kučerku delegátem GCA na schůzi ČSTV 2.6.2011

g.) Schválila změna názvu firemního členství Avenet 2 x a J T Banka a změnu typu členství Netprosys.

h.) Specifikace plateb:
- při převodu členství z osoby na osobu, která vlastní veřejné členství v GCA platí převádějící nižší roční poplatek 

pro rok 2011 tj. 14.700,-Kč
- při koupi osobního členství od  GCA vlastníkem veřejného členství hradí nový člen platbu v roce 2011 bez 

poplatku za veřejné čl. tedy 21.000,-Kč
- při převodu členství čí koupi členství od GCA majitelem veřejného členství pro rok 2011 neplatí tento poplatek za 

převod členství
      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín příštího zasedání SR: 13.6.2011 v 10.30 hod.

Dne:1.6.2011
Zpracovala: M.Svobodová
Za SR GCA:

                                                                         ………………………………………………………
                                                                           Prezident GCA    JUDr.Jiří Kovář
               

       




