
 
 

 
 
  Počet 

Přítomni: JUDr.J.Kovář,Ing.J.SedláčekIng.P.Vávrů,Ing.M.Kučerka,Ing.J.Vlašín,Ing.O.Res 
Ing.Michal Hlaváč                                                           
 
 

     7 

Omluveni:                                                              
Přizvání:                                                       

                                                              
 
 

      
     0 
     0 

 

Program jednání: 

           

1.Změna ve složení SR GCA: 

Společnost G.I.A. a.s. pověřila pověřila v souladu s ustanovením článku IX.1 Stanov GCA svým zastupováním v SR GCA 
Ing. Michala Hlaváče. Pověřovací dokument je založen na sekretariátu GCA. 

                                                                                                                                                                                

 

2.Volba viceprezidenta GCA: 

 

Z důvodu ukončení působení  pana Radima Války ve SR GCA, navrhl prezident GCA na funkci viceprezidenta GCA        
Ing. Jaroslava Sedláčka. SR GCA schválila šesti hlasy Ing. Jaroslava Sedláčka viceprezidentem GCA. Jeden se zdržel 
hlasování. 

 

 

 

3.SR GCA řešila úkoly zadané VH GCA:  

 

- V sezóně 2013 se na klubových turnajích nebude podávat občerstvení a nebudou přítomny hostesky. 

- V návaznosti na usnesení SR z 18.1.2013 a s ohledem na zachování výše startovného bude na turnajích do 40 
osob  

přítomen na turnaji pouze jeden rozhodčí. 

- SR GCA jednohlasně odhlasovala změnu ve směrnici číslo 1. týkající se proplácení nákladů na turnajích. S 
ohledem na diskusi na VH a nutnosti úsporných opatření budou propláceny náklady pouze nevýdělečně činným 
členům (tj. děti a studenti, kteří odevzdají potvrzení o studiu) a seniorům v důchodovém věku. 

- SR GCA jednohlasně schválila rozdělení finančních prostředků na MID a seniory. Celková částka 50.000,-Kč bude 
rozdělena takto: 

a.) 40.000,-Kč částka určená seniorům 

b.) 10.000,-Kč částka určená pro MID kategorii –částka musí být čerpána pouze v případě pořádání turnaje na 
hřišti GCA pro přiměřené občerstvení hostujícího týmu. 

             Úpravou a zveřejněním směrnice je pověřen Ing.J Sedláček. 

- SR GCA pověřila kapitána týmu B dohodnout si předem se zástupcem majitele hřiště společností G.I.A. a.s. hrací 
časy na přátelské turnaje. 

 

 

 

4. Změna v poplatcích za členství, mimořádná nabídka Osobního a přidruženého členství: 

 

a.)SR GCA schválila nabídku prodeje 50 ti kusů Osobního a přidruženého členství za velmi výhodných 

podmínek. Osobní členství vstupní poplatek 10.000,-Kč Přidružené osobní členství 5.000,-Kč. 

Členství je právoplatným členstvím v GCA dle stanov GCA článek IV. 

Ke vstupnímu poplatku je nutné dále uhradit řádný roční poplatek pro rok 2013. Roční poplatek za osobní členství činí  
14.700,-Kč a přidružené osobní členství 9.900,-Kč. 

 

 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č.2/2013 
ze dne  12.2.2013 

 



b.)SR GCA schválila mimořádnou nabídku pro majitel veřejného členství. Majitel veřejného členství  nebo 
osoba, které byla majitelem veřejného členství v GCA alespoň dva roky v letech od roku 2008 do roku 2013 
dostává možnost zakoupit si Osobní členství v GCA nebo Přidružené osobní členství za zvýhodněnou cenu 
kdy vstupní poplatek za členství činí 5.000,-Kč.        

Majiteli veřejného členství, který již uhradil poplatek 4.000,-Kč za veřejné členství pro rok 2013 bude poplatek odečten 
ze vstupního poplatku.    

K vstupnímu poplatku je nutné uhradit roční poplatek pro rok 2013. Roční poplatek pro rok 2013 činí 14.700,-Kč u 
osobního členství a 9.900,-Kč u přidružené osobní členství. 

 

 

 

c.)SR schválila převod ze Studentského členství na Osobní členství po 26. roce člena zdarma. Je nutné pouze 
vypsat formulář k transformaci členství a hradit roční poplatek odpovídající řádnému Osobnímu členství. 

 

 

 

5.Konference ČGF 16.3.2013: 

 

SR GCA schválila delegátem konference za GCA Ing.Jaroslava Sedláčka. 

SR GCA projednala seznam kandidátů ČGF. 

 

 

 

6.Smlouva s vedoucím TCM: 

 

SR schválila uzavření dohody s Viktorem Janošíkem jako vedoucím TCM. Smlouva bude uzavřena od 1.1.2013. 

 

 

7.Účetnictví GCA: 

 

SR GCA schválila uspořádat výběrové řízení na dodávku této služby. SR GCA pověřila zajištěním výběrového řízení 
Ing.J.Sedláčka. 

 

 

 

8.Udržovací poplatky: 

 

SR GCA schvaluje udržovací poplatky: 

MUDr.S Skutilová 

Ing.J.Súsedík 

 

 

 

9.Různé: 

 

a.)  SR GCA řešila dotaz členů na majitele hřiště zda je možné vystavět na hřišti pevné toalety. 

 

b.) SR GCA pověřila sekretáře GCA odesláním dárkových poukázek za reprezentaci Východ B vybraným hráčům 

 

c.) SR GCA schvaluje možnost  spolupráce s Johnem Carrollem kdy vybraní hráči John Carroll Junior Golf Academy 
mohou v roce 2013 reprezentovat GCA na soutěžích. Dalším jednáním s Johnem Carrollem o jeho spolupráci s GCA 
je pověřen Ing.J.Sedláček. 

 

d.) Ing.M.Hlaváč informoval SR o průběhu spolupráce se ZŠ Komenského. Na škole bude od září 2013 sportovní třída 
kde bude golf jako volitelný předmět. Děti, které si zvolí  golf jako volitelný předmět dostanou dětské roční členství 
v GCA zdarma. 

 

 

 

 

 

 

 



10.Schválané faktury: 

 

Golfhotel Austerlitz-občerstvení na VH 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání SR: Březen 2013 

Místo: Slavkov u Brna 

 

 

Dne:11.2.2013 

Zpracovala: M.Svobodová 

Za SR GCA: 

 

                                                                         ……………………………………………………… 

                                                                           Prezident GCA    JUDr. Jiří Kovář 

                

 
 


