
ZÁPIS 

ze zasedání řádné valné hromady 

GOLF CLUBU AUSTERLITZ 

se sídlem ve Slavkově u Brna, Na golfovém hřišti 1510 konané 28.1.2013 v 18 hodin 

v prostorách restaurace GOLF HOTELU AUSTERLITZ ve Slavově u Brna. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomno:                                        64 

Plná moc:                                         52 

Celkem platných hlasů pro VH:  116 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu. 

3. Volba orgánů VH, předsedající, návrhová a mandátová komise, zapisovatel, ověřovatelé zápisu. 

4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2012. 

5. Zpráva o hospodaření  GCA za rok 2012 a její schválení. 

6. Zpráva o činnosti TCM GCA za rok 2012. 

7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2012. 

8. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2013 a jeho schválení. 

9. Diskuze. 

10. Usnesení. 

11. Závěr. 

Bod 1.) Zahájení 

         Zahájení valné hromady provedl prezident GCA  JUDr. Jiří Kovář, který přivítal přítomné členy. 

Na základě prezenční listiny konstatoval, že přítomní členové GCA v počtu 64 členů s hlasem 

rozhodujícím disponují  116 platnými hlasy na základě 54 plných mocí, tj. více jak 10% z celkového 

počtu členů. Celkový počet členů ke dni konání VH je 616 členů s hlasem rozhodujícím.                            

VH jednomyslně schválila předložený program valné hromady. 
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Bod 2.) Schválení jednacího a hlasovacího řádu 

         Jelikož nebylo žádných připomínek k jednacímu a hlasovacímu řádu, VH tento schválila 

jednomyslně. 

 

Bod 3.) Volba orgánů VH 

a.) Předsedajícím  VH  byl navržen JUDr. Jiří Kovář- zvolen jednomyslně 

b.) Mandátová komise navržena ve složení: pan Viktor Janošík, pan Milan Vantuch – zvoleni 

jednomyslně 

c.) Návrhová komise navržena ve složení : Ing. M.Kučerka, Ing. P.Libenský, Ing. O.Resová – zvoleni 

jednomyslně 

d.)Jako zapisovatelka byla navržena: paní M. Svobodová – zvolena  jednomyslně 

e.)Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: Ing.L. Kučerková , MUDr.M.Vantuch – zvoleni jednomyslně 

 

Bod 4.) Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2012 

             Zprávu přednesl prezident GCA JUDr. Jiří Kovář. Plné znění zprávy je přílohou tohoto zápisu. 

Prezident informoval, že za sebou máme jeden z historicky nejúspěšnějších roků, v němž naše týmy 

dosáhly skvělých výsledků v extraligových i individuálních soutěžích. Titul mistryň ČR získal extraligový 

tým žen, družstvo dívek do 18 let a družstvo seniorek. Extraligový tým mužů skončil na 2. místě a 

smíšené družstvo do 16 let obsadilo 3. místo. Prezident GCA poděkoval za  tyto úspěchy  všem 

hráčům, kapitánům, realizačnímu teamu a trenérovi Ianu Campbellovi, který musel bohužel na 

podzim minulého roku spolupráci s GCA ukončit z rodinných důvodů. Prezident GCA informoval VH o 

činnosti SR za rok 2012. SR zasedala během roku 10 x a jednotlivé zápisy jsou uveřejněny na 

www.gca.cz. K dnešnímu dni má GCA celkem 962 členů.  Z důvodu neplnění povinností člena bylo  

k 31.12.2012 zrušeno 13 osobních a přidružených členství . V minulém roce proběhlo 14 klubových 

turnajů. Prezident ve svém projevu seznámil přítomné s akcemi, které jsou připravovány na letošní 

sezónu.                                                                                                                     

Ke zprávě nebyly vzneseny dotazy a VH vzala na vědomí výroční zprávu prezidenta za rok 2012 

v plném znění. 
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Bod 5.) Zpráva o hospodaření GCA za rok 2012 a její schválení 

              Zprávu o hospodaření přednesl Ing. Jaroslav Sedláček . Kopie zprávy byly v sále k dispozici a 

výsledek hospodaření je přílohou tohoto zápisu.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ing.Jaroslav Sedláček  poděkoval sponzorům firmě CEEI a JUREX, které pomohli financovat výjezdy 

reprezentantů GCA.    

V rámci tohoto bodu byly vzneseny dotazy: 

Dotaz: Pan R. Nagy  

- proč nejsou ve výsledcích hospodaření –sportovní činnost uvedeny částky za nesoutěžní výsledky?  

Odpověď: Ing. J. Sedláček 

- jde o administrativní chybu, kterou opraví.    

Dotaz:  Pan P.Martínek 

-výsledky hospodaření klubu nebyly na stránkách klubu zveřejněny s předstihem 

-měly by být specifikovány a zveřejněny výdaje na TCM např. Grantový systém  

Odpověď: Ing. J. Sedláček 

- náklady TCM mohou být na požádání rozpoložkovány. Dále Ing. J.Sedláček vysvětlil pojem Grantový 

systém . Podmínky  grantového systému budou přidány na stránky GCA.   

Dotaz: Ing. D. Kostelka  

-jakou částku dostává GCA z ČGF a proč není částka uvedena ve zprávě o hospodaření? 

Odpověď:  Ing.J.Sedláček  

-částka je zahrnuta v čistých příjmech GCA.                              

Dotaz:  Ing.V.Dostál   

-na B tým bylo uvolněno 30.000 Kč z rozpočtu (sportovní činnosti-MID turnaje) kde je ve výsledku 

hospodaření uveden zůstatek 70.000,-Kč? Výsledky hospodaření a finanční rozpočet nesouhlasí. 

Odpověď: Ing.J.Sedláček  

- celková čerpaná částka za seniorské a MID turnaje je 102.697,-Kč.                                                       

Dotaz: Pan P. Šustek  

-proč není příjem z ČGF 237.000,-Kč uveden ve zprávě o hospodaření? 
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Odpověď: Ing.J. Sedláček 

-částka je zahrnuta v čistých příjmech GCA.                                    

Dotaz: Ing.D.Kostelka 

-navrhuji, aby byly výdaje TCM rozpoložkovány na výdaje za extraligu, děti do 18.-ti let, hráče nad 

18let. 

Odpověď: Ing.J.Sedláček  

- pokud návrh podpoří VH je možné doklady takto zpracovávat.  

Zpráva o hospodaření  za rok 2012 byla schválena  70 hlasy, 35 bylo proti 1 se zdržel hlasování.  

           

Bod.6.) Zpráva o činnosti TCM GCA ZA ROK 2012 

         Zprávu přednesl pan Viktor Janošík, kterého  SR GCA jmenovala na svém zasedání 12.10.2012 

vedoucím TCM po odchodu z funkcí Ing. Josefa Vlašína a slečny Radky Vlašínové. Pan Janošík  

konstatoval, že sezóna 2012 byla jednou z nejlepších  v celé historii klubu.                                              

Dále pan Janošík informoval VH o tom jak probíhá zimní příprava reprezentace. V současné době 

nemá TCM GCA Head Pro a proto tréninky reprezentace momentálně probíhají bez trenéra pouze za 

účasti vedoucího TCM. Pan Janošík konstatoval, že i za těchto podmínek se hráči snaží být co nejlépe 

připraveni na reprezentaci GCA.   

VH GCA vzala tuto zprávu na vědomí. 

 

Bod 7.)Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2012 

             Ing. Petr Vávrů seznámil přítomné členy s činností STK a vyhodnocením činnosti za rok 2012. 

Ing. Petr Vávrů řekl, že všech klubových turnajů včetně mistrovství klubu na rány se zúčastnilo 767 

hráčů, což dává průměr na jeden turnaj 55 hráčů. Slabší procento účasti na začátku sezóny bylo 

ovlivněno horší kvalitou hřiště, naopak na samotném konci sezony byla účast velmi vysoká, k čemuž 

kromě dobrého stavu hřiště přispělo i dobré počasí. Nejvíce obsazenou kategorií byla ta s hcp 12,1-

24,9 (v průměru se zde zúčastnilo 25 hráčů), kde se asi v současné době nachází také největší 

procento aktivně hrajících členů klubu. Nejméně hráčů bylo v kategorii klubových hendikepů, tedy 

37-54 (průměrně 3). Mistrovství klubu na rány se zúčastnilo 55 mužů a 20 žen. V pavouku jamkovky 

pak svedlo souboje o mistrovský titul 28 mužů a 9 žen.                                                                                 

Ing. Petr Vávrů dále informoval VH o znormování zámecké akademie pro klubové hendikepy a o 

plánovaných změnách ve vyhodnocování na klubových turnajích. 

V rámci tohoto bodu byl vznesen dotaz: 
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Dotaz: Ing. R.Varta  

-jakým způsobem budou výsledky na turnajích počítány a bude změna ve vypsaných kategoriích? 

Odpověď: Ing. P.Vávrů 

-změna ve vyhodnocování na klub. turnajích byla schválena teprve na minulém zasedání SR a proto 

budou informace ještě upřesněny a spolu s termíny pořádání turnajů GCA uveřejněny na www.gca.cz 

Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2012 je přílohou tohoto zápisu. 

VH GCA vzala tuto zprávu na vědomí. 

 

Bod 8.)Návrh rozpočtu GCA pro rok 2013 a jeho schválení 

             Ing. J.Sedláček seznámil přítomné s rozpočtem pro rok 2013, který je přílohou tohoto zápisu. 

Navrhovaná výše ročních poplatků je stejná jako v minulých letech s tím, že splatnost členských 

poplatků je navrhována do  15.3.2013.                                                                                                                  

I nadále pro členy platí zdarma hřiště ve Skalici. Seznam dalších dohodnutých reciprocit bude 

zveřejněn před začátkem sezóny na www.gca.cz 

VH GCA schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2013 pro 94 hlasy, 11 bylo proti  1 se zdržel hlasování. 

 

Bod 9.)Diskuze 

Dotaz: Pan P.Šustek 

-kolik má TCM členů mimo dospělých? 

Odpověď:  Pan V.Janošík 

-nedostal zatím podklady od slečny Vlašínové a situaci řeší 

Dotaz: Pan P.Martínek 

-dva měsíce bylo nehratelné hřiště jaká bude kompenzace členům? 

Odpověď: Pan R.Válka 

-vysvětlil jaký byl na jaře na hřišti problém. Bohužel greeny postihla travní choroba a toto není  

možné předvídat, nastalá situace se řešila všemi dostupnými prostředky. Členům byla nabídnuta 

kompenzace, o které byli informováni na stránkách hřiště. 
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Odpověď: JUDr. Jiří Kovář 

-smlouvu s GIA o stavu hřiště podepsalo minulé vedení klubu. V letošním roce bude zpracována nová 

smlouva mezi GCA  a GIA kde budou otázky týkající se stavu hřiště více specifikovány. 

Dotaz: Ing. J.Krčma 

-kolik má GCA seniorů  

Odpověď: JUDr. J.Kovář 

-GCA má k dnešnímu dni 63 seniorských členství  

Dotaz: Ing. V.Dostál 

-proč stále nebyla zahájena jednání o smlouvě s hřištěm, když už byla v roce 2011 ustanovena   

vyjednávací komise? 

-proč majitel hřiště nezveřejňuje aktuální informace o stavu hřiště? 

Odověď: Pan R.Válka 

-informace o problémech, které byly na jaře na hřišti byly zveřejněny na stránkách GIA. 

Dotaz: Ing. D.Kostelka   

-navrhuji zkrátit normový čas hřiště na 3hodiny 50 minut, aby se zlepšila průchodnost hřiště 

Dotaz: Ing. J.Neštický 

-konstatuji, že se hřiště podstatně zlepšilo 

-navrhuji pracovat na úpravě cest a přechodů mezi jamkami 

-děkuji panu Válkovi za dobrý stav hřiště 

Dotaz: Pan R.Nagy 

-proč se neopravuje green č. 4? 

-jaké jsou investice do stroj. parku? 

-konstatuji, že kvalita hřiště není dobrá 

Odpověď: Pan R.Válka 

-rekonstrukce greenu číslo 4 musela být odložena  z několika důvodů tj. celou sezónu by se nedalo na 

greenu hrát, další důvod je velký turnaj ČGF, který proběhne na našem hřišti v roce 2013 

-další informace podá v případě zájmu Greenkeeper 
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Dotaz: Ing.R.Varta 

-proč se denně neměří rychlost greenů a nezveřejňuje? 

-proč se neuzavírají výhodnější reciprocity např. 50%? 

Dotaz: P.Ondroušek 

-bylo by dobré omezit pohyb negolfistů po hřišti, hrozí nebezpečí úrazu 

Odpověď: R.Válka 

-o měření rychlosti greenů můžeme uvažovat, budu toto konzultovat s Greenkeeperem 

-reciprocity např.50% není možné uzavírat toto by vedlo k neudržitelnému stavu pro hřiště 

-negolfisté jsou na značkách upozorňováni na nebezpečí úrazu a zákaz vstupu na soukromé pozemky  

hřiště,o jiném řešení zatím neuvažujeme 

 

Bod 10.) Usnesení 

             Ing. M.Kučerka za návrhovou komisi přečetl návrh usnesení z VH , který je přílohou tohoto 

zápisu. 

VH ukládá SR GCA předkládat výsledek hospodaření a rozpočet na příští rok 7 dní před konáním VH 

tak, aby byly tyto dokumenty přístupné všem členům GCA nejlépe na www.gca.cz 

VH GCA schválila usnesení jednohlasně. 

 

Bod 11.)Závěr 

               Prezident JUDr. Jiří Kovář poděkoval přítomným za účast na VH , popřál hezkou hru a dobrou 

golfovou sezónu. 

 

 

Zapsala: Marta Svobodová 

 

Ověřili: MUDr. M.Vantuch 

              Ing. Luďka Kučerková 
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Přílohy: 

1.Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2012 

2.Zpráva o hospodaření  za rok 2012 

3.Zpráva o činnosti STK GCA ZA ROK 2012 

4.Návrh rozpočtu GCA pro rok 2013 

5.Návrh usnesení 
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