
ZÁPIS  ze zasedání SR GCA č.1/2012 ze dne 02.03.2012  

_________________________________________________________________________________  

Přítomni: JUDr.J.Kovář, Ing.J.Sedláček, Ing.O.Res, Ing.M.Kučerka, Ing.P.Vávrů, R.Válka 

Omluveni: J.Vlašín,M.Svobodová 

 

Program jednání: 

1) SR děkuje za práci v minulém funkčním období svým bývalým členům – panu Ing. Martinu 

Wojnarovi a panu Ing. Vítězslavu Dostálovi. 

2) SR GCA zvolila všemi hlasy přítomných členů SR GCA na návrh prezidenta J.Kováře předsedou 

Sportovně – technické komise GCA ( dále jen STK) pana Ing. Petra Vávrů na funkční období do 

roku 2016. 

3) SR GCA zvolila všemi hlasy přítomných členů SR GCA na návrh předsedy STK pana Ing. Petra 

Vávrů členy STK GCA pro funkční období do roku 2016 tyto členy GCA - Romana Nagyho 

                                                                                                                              - Ing.Roberta Vartu 

                                                                                                                              - Ing.Martina Wojnara 

       4)     SR GCA vzala na vědomí informaci Ing. J.Sedláčka o stále probíhajícím jednání se společností        

                PAYPAL zajišťující účtování elektronických plateb.Další informace do  příští SR. 

                                                                                                                                             T: příští SR – 30.3.2012 

                                                                                                                                             O: Ing.J.Sedláček 

5)  SR GCA vzala na vědomí informaci prezidenta GCA JUDr.J.Kováře o tom, že dopis –

„Informace o úhradě ročních hracích poplatků“ byl rozeslán všem členům klubu sekretářem 

klubu bezprostředně po VH GCA. 

6) SR GCA  vzala na vědomí informaci Ing.J.Sedláčka o přihlášení všech reprezentačních družstev  

GCA do soutěží ČGF a úhradě poplatků za družstva pro sezonu 2012. 

7) SR GCA vzala na vědomí informaci Ing. J.Sedláčka o postupu prací Ing.Vymyslického  na SW 

pro evidenci členů. 

8) SR GCA vzala na vědomí informaci Ing. J.Sedláčka o spuštění funkce na www.stránkách GCA, 

která umožňuje elektronickou vzdálenou kontrolu úhrady ročních hracích poplatků všemi 

členy GCA. 

9) SR GCA vzala na vědomí informaci Ing.J.Sedláčka o zimním soustředění reprezentantů GCA 

v Turecku, od 18.-25.2.2012.Soustředění proběhlo ve  velmi dobré a poklidné atmosféře, bylo 

velmi dobře využito k přípravě pro sezonu 2012.  

       SR děkuje trenérovi I.CAMPBELOVI a všem účastníkům campu za zodpovědný přístup k       

přípravě na novou sezonu. 

10)  SR GCA ukládá prezidentu GCA JUDr.J.Kovářovi a sekretáři GCA paní Svobodové zajistit 

zaslání upravených Stanov GCA na ČSÚ MV ČR. Úprava stanov se dotkla čl. III.7 – Vznik a zánik 

členství, kde VH schválila doplnění nového písmene f, které zní: 

http://www.stránkách/


Zápis ze SR 2.3.2012 

 

“rozhodnutím SR GCA v souvislosti s opakovaným zneužitím firemního členství ke komerčním 

účelům“  

                                                                                                                   O: M.Svobodová, JUDr.J.Kovář 

                                                                                                                   T: 30.3.2012 

11) SR ukládá všem členům, aby si do příští SR promysleli strukturu kompetencí mezi SR – STK a 

TCM GCA, tak aby byla jasně stanovena osobní odpovědnost za jednotlivé úseky činnosti.             

                                                                                                                   O: všichni členové SR 

                                                                                                                   T: 30.3.2012 

12) SR schválila termín akce „Den otevřených dvěří“ na hřišti GCA Slavkov u Brna na neděli 

6.5.2012 od 10:00 do 15:00. 

SR pověřila přípravou písemné pozvánky na „DOD“  Ing. M.Kučerku a rozhodla o vytištění 500 

ks této pozvánky. 

SR pověřila zajištěním inzerce ve „Zpravodaji města Slavkova u Brna“ a na webových 

stránkách „VE SLAVKOVE.CZ“  pana R.Válku. 

SR pověřila pana Ing.J.Sedláčka prověřením možnosti propagace této akce ve Vyškovských 

listech. Pan R.Válka zároveň prověří možnost vystoupení dívčího tanečního souboru pod 

vedením paní Macharové. 

 

                                                                                                                          O: výše jmenovaní 

                                                                                                                          T: 30.3.2012 

13) SR GCA  projednala podklady ke Konferenci ČGF, která proběhne  10.3.2012 a pověřila 

zastupováním klubu prezidenta JUDr.J.Kováře.      

Případné připomínky k předloženým materiálům zašlou členové SR GCA panu Kovářovi 

nejpozději do 8.3.2012. 

 

14) SR GCA vzala na vědomí informaci Ing. J.Sedláčka  o zahájení pravidelných tréninků v indooru 

– Pavilon „H“ BVV od 3.3.2012 za účasti HEAD PRO – I.CAMPBELA. 

15) SR GCA vzala na vědomí informaci Ing. J.Sedláčka o uhrazení 250 ks nových „Pravidel“, které 

budou poskytnuty prvním 250 členům, kteří uhradí  roční hrací poplatek v termínu do 

31.3.2012 

16) SR GCA ukládá sekretáři klubu, provést v databázi členů kontrolu u těch, kteří v letošním roce 

dovrší věku 19 let a 27 let,v souvislosti s povinností přechodu na studentské či osobní 

(přidružené) členství a zároveň provést kontrolu u členů – seniorek a seniorů. 

                                                                                                                                       O: M.Svobodová 

                                                                                                                                       T: 15.3.2012 
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17) SR GCA ukládá panu Ing.J.Sedláčkovi připravit revizi směrnice, která upravuje vyplácení 

náhrad a cestovních výdajů členů reprezentačních družstev. 

                                                                                                                                     O: Ing.J.Sedláček 

                                                                                                                                     T: 30.3.2012 

 

Různé: 

18) Předseda STK p.Ing.Petr Vávrů vznesl dotaz na zástupce provozovatele hřiště p.R.Válku. 

týkající se nových „kamenů“ na odpalištích.Pan R.Válka sdělil, že do zahájení nové hrací 

sezony budou všechny nevyhovující „kameny“ opraveny. 

19) Předseda STK p.Ing. Petr Vávrů přednesl návrh, aby se zajistilo znormování akademie 

v zámeckém parku, což by umožnilo pořádat HCP turnaje pro veřejné členy GCA a pro řádné 

členy GCA a to do HCP 36,0. 

SR GCA se touto otázkou bude zabývat 30.3.2012 

 

Termín příštího zasedání SR GCA: 30.3.2012  ve 13 hod. 

Místo: GOLF HOTEL  AUSTERLITZ, SLAVKOV u BRNA 

 

 

Dne: 02.03.2012 

 

Zapsal:JUDr.Jiří Kovář   

    

 

                

                           

                

      

  


