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Program jednání:

1. TCM a reprezentace GCA:

SR GCA pověřila vedoucího TCM Viktora Janošíka zpracováním zimní přípravy hráčů reprezentačních týmů.
Termín:30.11.2013

2.Mimořádná VH:

SR zhodnotila průběh VH.

VH změnila doplnila stanovy a to:
Bod IV.4. Studentské členství lze využívat pouze po dobu řádného studia na jakémkoli typu základní, střední čí vysoké 
školy v nepřerušené návaznosti až do věku 26-ti let, přičemž SR má právo vyžádat si předložení dokladu o studiu. Po 
dosažení  26-ti let věku nebo při ukončení studia před dosažením 26-ti let věku, má držitel studentského členství právo 
požádat SR GCA o transformaci svého členství na ,,Osobní členství“ nebo ,,Přidružené osobní členství“. V případě, že 
v minulosti uhradil poplatek za Studentské členství ve výši 10.000,-Kč, nemá povinnost uhradit žádný další doplatek a 
stává se držitelem řádného (osobního nebo přidruženého) členství. V případě, že k uplatnění práva přechodu na ,,Osobní 
členství“ nebo ,, Přidružené osobní členství“ nedojde do jednoho roku od zániku ,,Studentského členství“, nárok na tuto 
transformaci zaniká. S tímto typem členstvím je spojena povinnost hradit roční poplatek GCA. Osobě starší 18-ti let 
náleží platný volební hlas.
Bod VI.12.Veřejné členství
a.)Toto členství je určeno pro fyzické osoby a umožňuje využívání všech částí domovského hřiště GCA na úrovni výhod 
osobního členství, vyjma 18-ti jamkového mistrovského hřiště. S tímto členstvím je spojen roční poplatek a členství 
v ČGF. Osobě s tímto členstvím nenáleží volební hlas. Veřejné členství je platné vždy jeden rok a končí k 31.12. roku 
vstupu.
b.)Držitel veřejného členství může požádat SR GCA o transformaci  na ,,Osobní členství“ nebo ,,Přidružené osobní 
členství“, v případě že v posledních třech letech před podáním žádosti o transformaci, uhradil do GCA třikrát poplatek za 
veřejné členství. Dále je povinen uhradit 5.000,-Kč jako podmínku pro to, aby SR GCA schválila, že se stává držitelem 
řádného členství v GCA (osobního nebo přidruženého) s platným volebním hlasem a povinností hradit roční členský 
poplatek.

Dále VH přijala usnesení ke vstupním poplatkům:
1. Mimořádná VH GCA schvaluje na období od 3.10.2013 do 28.2.2014 vstupní poplatek za ,, Osobní členství“ ve 

výši 25.000,-Kč, které v sobě obsahuje roční hrací poplatek pro rok 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. Mimořádná VH GCA  schvaluje na období od 3.10.2013 do 28.2.2014 vstupní poplatek za ,, Přidružené osobní 

členství“ ve výši 15.000,-Kč, které v sobě obsahuje roční hrací poplatek pro rok 2014. 
3. Toto usnesení pozbývá účinnosti před tímto datem (28.2.2014) v případě, že bude dosaženo celkového počtu   

750 řádných osobních a přidružených členství v GCA.

VH GCA schválila tento návrh jednomyslně.

Úkoly z VH GCA:

- Informace o zvýhodněné nabídce členství v Časopisu golf –zajistí Ing.Hlaváč
- Informace  o zvýhodněné nabídce členství na stránky klubu, emailem všem členům GCA, poštou majitelům 

veřejného a studentského členství, kterých se informace týká – zajistí M.Svobodová

           

             Zápis ze zasedání SR GCA č. 7/2013
ze dne  3.10.2013



- Informace o golfovém plesu na stránky GCA-zajistí M.Svobodová

3.Faktury GCA:

• Golfhotel Austerlitz -  občerstvení na turnajích GCA 3x

4.Různé:

a.) Zástupce majitele hřiště Ing.Michal Hlaváč doplnil informaci o stavu hřiště při čtvrtfinále extraligy.SR a vedoucí 
TCM byli zástupcem majitele hřiště ve velkém předstihu písemně informováni o termínu plánované práce na 
hřišti. To, že byl pro čtvrtfinále extraligy zvolen stejný termín jako předem plánovaná údržba není chybou 
majitele hřiště.

b.) Dne 18.10.2013 se uskuteční VH ČGF. SR GCA schválila delegátem konference Ing.J.Sedláčka a jako náhradníka 
Ing.O.Rese.

Termín příštího zasedání SR: 13.12.2013 v 10 hod. ve Slavkově u Brna                               
Místo: Slavkov u Brna

Dne:4.10.2013
Zpracovala: M.Svobodová
Za SR GCA:

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


