
 
 

 
  Počet 

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

     6 

Omluveni:                                                              
Přizvání:                                                       

Ing.M.Hlaváč      1 
     0 

 

Program jednání: 

 
1.Administrativní činnost: 
 
 

a.) Pokračují jednání v otázce právního poradenstvím z důvodu přípravy změny Stanov GCA, z důvodu novelizace 
zákona o korporacích a Občanského zákoníku. Dokumenty budou zpracovány na náklady GCA.                    
Zajišťuje: Ing.J.Sedláček 

        
b.) Byla podepsána smlouva o pojištění zodpovědnosti statutárních orgánů se společností Kooperativa. Celkový limit 

pojistného plnění do výše 10 000 000,-Kč za pojistnou částku 30.017,-Kč (jedná se o roční pojistné pro celou SR 
GCA). 

       
c.) Ing.M.Wojnar informoval SR GCA o předání všech podkladů (které jsou třeba k rozšíření ochranné známky o 

nový logo typ) patentové kanceláři.  Platnost stávající ochranné známky končí v roce 2015. 
 

 
 

2. Různé: 
 
 

a.) Sekretář GCA předal SR GCA  druhý email od člena GCA pana Kuběny týkající se činnosti rozhodčího pana 
R.Nagy na klubovém turnaji a také dotazy týkající se chodu hřiště. 
Sekretář GCA předal email zodpovědným osobám tj. zástupci majitele hřiště Ing.M.Hlaváčovi a předsedovi STK 
GCA Ing.M.Wojnarovi s žádostí o stanovisko k těmto otázkám. Sekretář GCA je SR GCA pověřen předáním 
odpovědí zodpovědných osob panu Kuběnovi. 

 
b.) Kapitánka  týmu B Ing.V.Kozáková oslovila SR s nabídkou uspořádání výukového turnaje pro nové  členy. 

Členové týmu B by uspořádali tzv. výukový turnaj  pro nové členy a členy s HCP nad 36. Kde by zábavnou 
formou přiblížili hráčům hru na Mistrovském hřišti. Dořešením nabídky je pověřena STK GCA  a GIA. 

 

c.) Ing.O.Res informoval SR GCA o průběhu Mistrovství ČR seniorských družstev mužů a žen.                           
Senioři z GCA obsadili pěkné 7 místo, seniorky z GCA skvělé 3 místo. Úplné výsledky turnaje jsou umístěny na 
nástěnce.                                                                                                                                                         
Účastníci turnaje kladně hodnotili stav hřiště i přípravu turnaje.                                                                     
Prezident GCA  poděkoval hráčům za dobrou reprezentaci GCA! 

 

d.) Ing.J.Sedláček informoval SR GCA o výsledcích dětských týmů GCA.                                                                                
Do finále postupují: dívky do 18 let a smíšené družstvo do 14 let.                                                                                                                                          

 

e.) Prezident GCA informoval SR GCA o setkání prezidentů Jihomoravských klubů, které proběhlo 23.6.v Brně na 
Kaskádě.  Řešili se zde otázky týkající se postupu klubů s ohledem na novelizaci Občanského zákoníku dále 
soutěžní řád a možnost založení Etické komise atd. 

 

f.) Ing.J.Sedláček navrhl doplnění Směrnice č.1/2009  o proplácení nákladů na turnajích.                                                           
SR GCA jednohlasně schválila doplnění směrnice o bod proplácení nákladů na účast na turnaji družstev 
v prokazatelné výši. Doplněním směrnice je pověřen Ing.J.Sedláček. 

 

g.) SR GCA schvaluje objednávku míčů s logem GCA na Mistrovství klubu 2014. Ing.M.Wojnar a Ing.J.Sedláček 
osloví s požadavkem na předložení nabídky na nákup míčů pana R.Vartu a pana M.Bauera. Míče na Mistrovství 
klubu budou poté objednány dle výhodnější nabídky. 

 

h.) Sekretář GCA jistí cenu za ručník na bag s logem GCA. 

        

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č.6/2014 
ze dne 14.7.2014 

 



        
3.Faktury: 

 

Austerlitz Golf-turnaje GCA 2x 

ČGF-karty ČGF 

Prosper Čeladná- ubytování Extraliga 

M.Kučerka-ceny MČR Seniorů 

J.Hůrková-seniorky startovné 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání SR GCA: 1.9.2014 v 10.00 hod.                          

Místo: Slavkov u Brna 

 

Dne:21.7.014 

Zpracovala: M.Svobodová 

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

                                                                                   Prezident GCA JUDr.J.Kovář 

 

 

 

 

                

 
. 


