
 

 
  Počet 

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

     6 

Omluveni:                                                              
Přizvání:                                                       

Ing.M.Hlaváč      1 
     0 

 
1.Různé: 
 
 
a.) Ing.J.Sedláček představil upravenou koncepci TCM. SR odsouhlasila uspořádání setkání pro rodiče a děti, které 

budou mít zájem o reprezentaci GCA . Setkání se uskuteční 12.12.2014 v Golfhotelu Austerlitz. Vedoucí TCM sestaví 
seznam pozvaných a pozvánku. Sekretář GCA zajistí rozeslání pozvánek.  

 
      Odpovídá:Irena Foretová, Marta Svobodová 
 
 

b.) Zasedání SR GCA se zúčastnil členem Výboru ČGF  pro východ B Ing. Juraj Werner.  

      Ing.J.Sedláček vznesl dotazy: 

       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? 

       3.    Ing.M.Wojnar vznesl dotaz: 

 Bude i nadále sídlo ČGF v Erpetu nebo se uvažuje o změně? 

    Ing.J.Werner odpověděl: 

             Na dotazy Ing.J.Sedláčka nejsem schopen ihned odpovědět  jelikož nemám podklady. Prosím, aby Ing.Sedláček                

             dotazy zpracoval písemně a zaslal mi je k dořešení. 

             K dotazu Ing.M.Wojnara: Ano sídlo ČGF bude i nadále v  Erpetu, jelikož se podařilo dohodnout snížení nájmu o  

             1/3 oproti minulým rokům. 

         

    Odpovídá:Ing.J.Sedláček 

         

                                                             
c.) 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 do 12.12.2014 tak, aby Stanovy nebyly  
      v rozporu s Občanským zákoníkem.              
         
      Odpovídá:Ing.J.Sedláček 

         

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

předmět GCA. 

 

      Odpovídá:Marta Svobodová 

 

 

e.) Ing.M.Wojnar informoval o závěrech ze schůze STK GCA.  

                           -    SR GCA odsouhlasila zaslat poptávku na 2 ks pláštěnky na vozík a dále 2ks trička a 1ks bunda  

                                 pro rozhodčí GCA. Nabídka bude posouzena na dalším zasedání SR GCA. 

                           -    sekretář GCA bude urgovat úpravu výsledků na webu GCA u společnosti MCRAI.    

                           -    SR GCA ukládá sekretáři GCA předat Ing.M.Wojnarovi seznam všech členů GCA s  poštovními   

                                adresami pro prověření rozesílání časopisu GOLF v  CCB. 

 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č.9/2014 
ze dne 20.10.2014 

 

http://www.gca.cz/


 

       Odpovídá:Ing.M.Wojnar, Marta Svobodová 

 

 

f.) Ing.O.Res informoval o závěrech z podzimní přípravné Konference ČGF, která se konala 17.10.2014.  

      Konference se zúčastnilo 75 zástupců klubů. Řešily se např. tyto body: směrnice o poplatcích, novelizace Stanov         

      ČGF, rozhodnutí ČGF musí schvalovat vždy pouze konference ČGF. 

    

g.) SR GCA konstatuje, že neobdržela daňový doklad od GIA za vstupy na hřiště ve Skalici.  Ing.J.Sedláček požaduje 
dodání faktury do 31.10.2014 

 

     Odpovídá:Ing.M.Hlaváč 

 

 

h.) Termín Členské schůze GCA 26.1.2015. 

 

 

ch.)  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. 

              

      Odpovídá: Ing.O.Res 

 

 

i.) 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 

 

 

j.)   Zasedání SR GCA se zúčastnil Ing.David Kostelka, který poděkoval SR GCA za podporu jeho syna Vojtěcha        

      Kostelky v sezóně 2014 a předal členům SR zpracovaný materiál s výsledky.  

      Dále nabídl možnost spolupráce v propagaci resortu i klubu v příštích letech. 

 

 

 

2.Faktury: 

 

Austerlitz Golf-turnaj GCA 

U kocoura chlupatého-poháry na MK 

 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání SR GCA: 12.12.2014 v 14.00 hod.                          

Místo: Slavkov u Brna 

 

Dne:22.10.014 

Zpracovala: M.Svobodová 

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

                                                                                   Prezident GCA JUDr.J.Kovář 
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