
 

 
 
  Počet 

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

     7 

Omluveni:                                                              
Přizvání:                                                       

      0 
     0 

 

Program jednání: 

 
1.Administrativní činnost: 
 
 

a.) Pokračují jednání v otázce právního poradenstvím z důvodu novelizace Stanov GCA z důvodu účinnosti nového   
             Občanského zákoníku. Dokumenty budou zpracovány na náklady GCA. Zajišťuje: Ing.J.Sedláček 
 

b.) Sekretář klubu informoval členy SR GCA o odeslání dopisů členům, kteří neuhradili roční poplatek . Členství osob, 
které neuhradili roční  poplatek do stanoveného termínu bude  2.6.2014 zrušeno bez náhrady. 

      Sekretář klubu upozorní na tuto skutečnost osoby na, které má telefonický kontakt. 
        

c.) Prezident klubu informoval SR GCA o podmínkách pojištění zodpovědnosti statutárních orgánů, které musí mít 
uzavřena občanská sdružení. 

      SR GCA odsouhlasila oslovení tří makléři z různých pojišťoven. Na příštím zasedání budou posouzeny nabídky a       
             schváleno podepsání smlouvy o pojištění zodpovědnosti statutárních orgánů. 

      Zajištěním nabídek je pověřen, Ing.M.Kučerka, JUDr.J.Kovář, Ing.M.Hlaváč. 
 

d.) SR GCA schválila nabídku od spol. Mizuno Golf na slevu 10% pro členy GCA v  e- shopu na www.mizunogolf.pro. 
Poukázky na slevy v hodnotě 500,- Kč  a  1.000,-Kč  budou použity na klubových turnajích do vložených 
soutěží. 
 
 
 

2. Sportovní činnost: 
 
 

a.) SR GCA schválila kapitánkou družstva žen paní Irenu Nebeskou. 
 
b.) Na základě požadavků některých členů GCA se SR GCA rozhodla uspořádat anketu mezi členy s otázkou:,,Máte 

zájem hrát klubové turnaje bez úpravy HCP s možností sestavení týmů i v jiném formátu (např. Texas scramble 
,Best Ball, Four Ball atd...)?" 
 Hlasování bude probíhat do 30.6.2014.  
 Dotaz bude umístěn na stránkách GCA a na nástěnce. 

 
c.) Kapitánka  týmu B Ing.V.Kozáková oslovila SR s nabídkou výukového programu pro začínající golfisty. 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. 

 

 

3.Faktury: 

Austerlitz Golf-turnaje GCA 2x 

 

 

Termín příštího zasedání SR GCA: 20.6.2014 v 9.00 hod.                          

Místo: Slavkov u Brna 

 

Dne:28.5..2014 

Zpracovala: M.Svobodová 

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

                                                                                   Prezident GCA JUDr.J.Kovář 

 

 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č.4/2014 
ze dne  26.5.2014 

 

http://www.mizunogolf.pro/
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