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Program jednání: 

 

 

           

1.Revokace bodu číslo 3.zápisu 2/2013.  

 

SR GCA rozhodla o změně v bodu č3. Zápisu č.2/2013 ze dne 12.2.2013, a nahrazuje ho následujícím textem: 

 

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

b.) 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. 

c.) 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.             
Ing.J.Sedláček je pověřen opravením směrnice. 

d.) SR GCA jmenovala na svém zasedání 18.3.2013 kapitánem týmu MID pana Davida Kostelku. 

SR GCA přijala návrh pana Davida Kostelky o proplácení nákladů na turnajích MID pořádaných ČGF takto: 

- U turnajů MID TOUR ČGF  a MID TOUR ČGF  MASTERS: úhradu startovného pro hráče a hráčky, kteří budou 
v první polovině startovního pole. 

- U turnajů MMČR MID amatérů: úhradu startovného pro hráče a hráčky, kteří projdou „cutem“ do finálového 
kola. 

V případě všech přátelských meziklubových turnajů ukládá SR GCA kapitánovi MID dohodnout si předem hrací 
časy a finanční plnění s majitelem hřiště. 

e.) SR GCA potvrzuje paní Vlaďku Kozákovou kapitánkou Týmu B, a ukládá ji předložit do 20.4.2013 SR GCA plán 
činnosti týmu B, na který bude požadován finanční příspěvek z klubu.  

V případě všech přátelských meziklubových turnajů ukládá SR GCA kapitánce Týmu B dohodnout si předem 
hrací časy a finanční plnění s majitelem hřiště. 

 

 

 
2.Revokace bodu číslo 4.zápisu 2/2013.  

 

SR GCA si nechala zpracovat právní analýzu možného rozporu bodu č.4 Zápisu ze zasedání SR č.2/2013 ze dne 
12.2.2013 s platným zněním Stanov GCA,  rozhodla že bod 4. výše uvedeného zápisu ruší, a nahrazuje ho následujícím 
textem: 

 

 SR GCA vedena snahou pomoci a usnadnit zájemcům o členství v GCA, rozhodla pověřit člena SR, Ing. Michala 
Hlaváče, zprostředkováním kontaktů mezi zájemci o prodej svého členství v GCA a zájemci o zakoupení členství 
v GCA.  Toto bude probíhat tak, že v pořadí první nejnižší nabídka na prodej členství, bude nabídnuta v pořadí 
prvnímu zájemci o zakoupení členství. 

 SR GCA vyzývá všechny zájemce, aby svoji nabídku či poptávku zaslali na: clenstvi@agrt.cz. 

 SR GCA bude motivační akce ohledně atraktivních vstupních poplatků řešit na příští VH GCA. 

 

 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č.3/2013 
ze dne  18.3.2013 
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3.Konference ČGF 16.3.2013: 

 

Ing. Jaroslav Sedláček seznámil členy SR se závěry a průběhem mimořádné a řádné konference ČGF. 

SR GCA se podrobněji zabývala informacemi o změně stanov ČGF, rozpočtem ČGF na rok 2013 a požadavkem 
konference na zrušení či změnu poplatků u  CMR. 

 

 

 

4. TCM a reprezentace GCA: 

 

a.) SR GCA schválila náplň práce vedoucího TCM Viktora Janošíka. SR GCA bere na vědomí, že dohoda o provedení 
práce byla uzavřena od 1.3.2013 do 31.12.2013 ( 299 hodin ).Prostředky pro úhrady vedoucího TCM budou 
čerpány z rozpočtu GCA-Sportovní činnost TCM. 

b.) SR GCA ukládá  Viktoru Janošíkovi předložit seznam hráčů širší reprezentace družstev GCA do 20.4.2013. 

c.) SR GCA rozhodla, že po dobu, kdy nebude pro hráče TCM a reprezentace zajištěn klubový HEAD PRO, budou 
hráčům reprezentace propláceny náklady na trenéra do výše 1.000,-Kč měsíčně, a to  na trenéra   zvoleného 
samotným hráčem. Tyto budou propláceny na základě předložení dokladu o zaplacení za lekce, jedenkrát za 3 
měsíce. Podmínkou čerpání podpory, jak na trenéry, tak na tréninkové míče, je podepsání dokumentu 
reprezentanta GCA a splnění finančních povinností k GCA. 

 

 

 

5.Účetnictví GCA: 

 

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

 

Úkol trvá. 

 

 

6.Udržovací poplatky: 

 

SR GCA schvaluje níže uvedeným členům možnost platit v roce 2013 udržovací poplatek: 

Paní S. Skutilová  

Pan Jiří Susedík 

Paní Olga Valášková 

Pan Jiří Valášek 

Pan Radim Sedláček 

Pan Petr Lustig 

Pan Lukáš Mašta 

Pan Troubil 

Manželé Vencálkovi 

Paní Magdalena Chmelařová 

Pan Lubor Turza 

Pan Michal Voronin 

Pan Matuška Robert 

Pan M.Raabová 

Paní Marta Svobodová 

Paní Blanka Lotreková 

Pan Jaroslav Lotrek 

Manželé Nováčkovi 

Pan Bohdan Horňák 

Pan Lubomír Rozkopal 

Pan Petr Kříž 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.Různé: 

 

a.) SR GCA vzala na vědomí informace Ing.Jaroslava Sedláčka o úhradě ročních poplatků k datu 18.3.2013 a 
rozhodla, že členové GCA, kteří neuhradí roční poplatek pro rok 2013 nejpozději do 4.5.2013 budou od 5.5.2013 
blokováni na serveru ČGF. 

b.) SR GCA řešila podnět paní Daniely Balija a rozhodla takto: Splatnost ročního poplatku za OČ se paní Daniele 
Balija  odkládá do 31.5.2013. Další informace o možnosti prodeje členství budou zveřejněny na www.gca.cz 

c.) SR GCA řešila žádost pana Jakuba Čuříka a rozhodla takto: Pan Čuřík má odložen doplatek vstupního členského 
poplatku do 31.5.2013. 

 

 

 

Termín příštího zasedání SR: konec dubna 2013 

Místo: Slavkov u Brna 

 

Dne:18.3.2013 

Zpracovala: M.Svobodová 

Za SR GCA: 

 

                                                                         ………………………………………………………….. 

                                                                           Viceprezident Ing. Jaroslav Sedláček 

                

 
 


