
 
 
  Počet 

Přítomni:  JUDr.Jiří Kovář, Ing. J. Sedláček, Ing.R.Varta,Ing.M.Hlaváč,pan J.Černý , 
 Ing.M.Kučerka                                    
 

     6 

Omluveni:                                                                                                                  
                                                                  

 Ing.O.Res      1 
 

 
1.Kontrola úkolů: 
 
 
1.1. Zástupce společnosti Golfer IS kontaktoval osobně při turnaji Morava Tour Ing.M.Hlaváče a sdělil mu, že je 

připraven na schůzku k tématu dokončení webu GCA. SR GCA rozhodla, že jej bude telefonicky kontaktovat  
Ing.J.Sedláček a zjistí situaci.    
Odpovídá:Ing.J.Sedláček 
                                               

 
1.2. Paní M.Svobodová odeslala jedenácti členům GCA, kteří neuhradili roční poplatky za rok 2018 doporučený dopis 

o zrušení členství a provedla vymazání členů z evidence klubu a z ČGF. 
 
 

1.3.       Sekretářka klubu provedla kontrolu statutů členství GCA (přidružené členství). Při kontrole bylo zjištěno, že u  
             dvou členství musí být provedena změna z přidruženého na osobní členství. SR GCA pověřila paní      
             M.Svobodovou dořešením tohoto bodu s členy. 
             Majitelům Studentských členství byla odeslána výzva k předložení potvrzení o studiu do 30.9.2018. 

Odpovídá.M.Svobodová               
             Termín:30.9.2018 
 
 
2.Různé: 
 
 
2.1. Ing.J.Sedláček seznámil SR s dotazem člena GCA Ing.J.Neštického týkající se výše udržovacího poplatku 

6.000Kč a výše poplatku za Veřejné členství 4.000Kč. 
SR GCA konstatuje, že se jedná o dvě různé problematiky. Kdy při umožnění platby udržovacího ročního  
poplatku z vážných zdravotních nebo osobních důvodů u řádných forem členství člen neztratí statut člena GCA. 
U Veřejného členství se jedná o motivační typ členství na nábor nových členů klubu. 

 
 
2.2. SR GCA se zabývala přípravou Mistrovství klubu na rány 15.-16.9.2018. 
 
 
2.3. SR GCA schválila proplacení předložených dokladů za turnaje Vojtěchu Kostelkovi a Lence Nebeské. 

 
 
2.4. SR GCA se zabývala situací kolem týmových soutěží, kterých se družstva GCA zúčastnila v letošním roce a  

      pověřila vedoucí TCM slečnu I.Foretovou , Ing.J.Sedláčka, JUDr.J.Kováře a kapitány týmů, aby připravili návrh    
      koncepce na příští sezónu. 
      Termín.30.10.2018 

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

Termín příštího zasedání SR GCA:15.9.2018 v 15.00hod.             

Místo: Golfhotel Austerlitz 

Zpracovala: JUDr.J.Kovář 

Dne:3.9.2018 ve Slavkově u Brna 

 

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

                                                                                      Prezident GCA JUDr.J.Kovář 

 

 

 

 

                

 
 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č.7/2018 
ze dne 3.9.2018 

 


