
 
 
  Počet 

Přítomni: JUDr.J.Kovář,Ing.J.Sedláček, Ing.O.Res, Ing.M.Wojnar, Ing.M.Kučerka , 
Pan J.Černý,Ing.M.Hlaváč                                                 
 
 

     7 

Omluveni:                                                              
Přizvání:                                                       

      0 
     0 

 
1.Různé: 
 
 

a.) Otázky na vznesené na ČGF: 

       1.    Z jakého důvodu nemohou kluby čerpat dotace z Unie sportu a zda tedy čerpá ČGF dotace na golf z Unie sportu       

              přímo?  

2. GCA v minulosti požadovala zápisy z Výboru ČGF, které neobdržela s odůvodněním, že zveřejňovat zápisy není 
Výbor ČGF povinen což je v rozporu se Stanovami ČGF. Je možné tedy zápisy poslat přímo na GCA? 

      Odpovědi: 

1.  Ing.J.Sedláčkovi za ČGF odpověděla paní M.Fulínová. Ano dotace z Unie sportu čerpá ČGF přímo a poté je 
přerozděluje klubům jak je to uvedeno ve směrnicích pro vyplácení dotací z Unie sportu. 

2.  Tento bod není zatím dořešen.         

    

                                                          
b.) SR řešila úpravu Stanov GCA .  
      Ve Stanovách je nutno upravit: 

- svolání VH na www.gca.cz 14 dnů před konáním VH 
- jedná se o Členskou schůzi nebo Valnou hromadu 
- podpisový vzor 

      Právnická kancelář provede kontrolu Stanov a zapracuje změny tak, aby Stanovy nebyly  
      v rozporu s Občanským zákoníkem a mohli být umístěny nejpozději do 22.12. 2014 na stránky GCA.           
         
      Odpovídá:Ing.J.Sedláček 

         

 

c.) SR GCA pověřila sekretáře GCA objednávkou 100ks ručníků na bag (modrá), které budou využívány jako reklamní 
předmět GCA. 

Splněno. 

Ručníky byly předány k vyšití loga. 

 

      Odpovídá:Marta Svobodová 

 

d.) Termín Členské schůze GCA 26.1.2015. 

Sekretář GCA je pověřen zajištěním pozvánek na VH členům GCA. 

 

e.) Vzhledem k blížícímu se vyčerpání smlouvy o pronájmu prostor mezi GCA  a  Golfhotelem Austerlitz   

       poptává GCA nabídku na pronájem: kancelář sekretáře, klubovna, soc.zařízení, 3x parkovací místo. 

       Ing.O.Res navrhl za veškeré služby souhrnnou částku 370.000,-Kč.             

       SR GCA nadále požaduje připravit návrh smlouvy o pronájmu položkově. 

       

      Návrh smlouvy bude rozeslán členům SR GCA . 

        

      Odpovídá: Ing.O.Res 

 

   

f.) SR GCA projednala situaci vzniklou s vypršením platnosti smlouvy mezi GCA a GIA o vstupech členů GCA na    

     sportoviště GIA. SR GCA po diskusi se zástupci GIA navrhne VH GCA 26.12.2015  základní body budoucí smlouvy o         

     spolupráci ke schválení. Zástupci GCA i GIA vyjádřili ochotu i nadále úzce spolupracovat. 

 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č.10/2014 
ze dne 12.12.2014 

 

http://www.gca.cz/


g.) SR ukládá sekretáři rozeslat členům PF 2015 členům. 

     Odpovídá:M.Svobodová 

 

       

h.) SR GCA ukládá sekretáři GCA zjistit u administrátora serveru GCA Ing.J.Vymyslického zda je třeba provádět nějaké  

     úpravy a změny v technickém zajištění klubové evidence GCA. 

      

     Odpovídá:Marta Svobodová     Splněno. 

   

  Ing.J.Sedláček zajistil představení nového programu pro evidenci členů.Ing.M.Hlaváč a Ing.M.Wojnar testovali již dříve    

    demo verzi a program hodnotí kladně. Do GCA bude dodána ostrá verze programu a na příštím zasedání SR bude   

    řešeno zavedení programu. 

 

    Odpovídá:Ing.J.Sedláček 

 

 

 

2.Faktury: 

 

Austerlitz Golf- 2xturnaj GCA 

 

 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání SR GCA: 19.1.2015 v 10.00 hod.                          

Místo: Slavkov u Brna 

 

Dne:16.12.014 

Zpracovala: M.Svobodová 

Za SR GCA:                                                                      ……………………………………………… 

                                                                                   Prezident GCA JUDr.J.Kovář 
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