
 
 
  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 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.) Členské schůze GCA 26.1.2015 

Sekretář zajistí pro ČS: Jednací a hlasovací řád, prezenční listiny, objednat občerstvení, kopie návrhu smlouvy 
s Golfhotelem Austerlitz, kopie zpracovaných základních bodů budoucí smlouvy o spolupráci s GIA. 

   

e.) SR GCA schválila základní body budoucí smlouvy o spolupráci s GIA o vstupech na hřiště pro členy GCA . Tyto body 
navrhne Valné hromadě  GCA 26.1.2015 ke schválení.  

 

f.) Ing.J.Sedláček rozešle členům SR návrh smlouvy k novému programu evidence členů do příštího zasedání SR. 

      Odpovídá:Ing.J.Sedláček 

 

g.) Sekretář GCA zajistí vyřazení veřejných členů, kterým dle Stanov GCA skončilo členství 31.12.2014 a neuhradili 
poplatek pro rok 2015 z evidence ČGF z důvodu aktualizace pro tisk karet, která je ČGF stanovena na 30.1.2015. 
Seznam členů pro vyřazení dodá Ing.J.Sedláček. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č.1/2015 
ze dne 19.1.2015 

 

http://www.gca.cz/


2.Faktury: 

 

COM PRINT-barvy do tiskárny 

ČGF –karty ČGF 

 

 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání SR GCA: 2.2.2015 v 10.00 hod.                          

Místo: Slavkov u Brna 

Zpracovala: M.Svobodová 

Dne:19.1.2015 

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

                                                                                   Prezident GCA JUDr.J.Kovář 
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