Zápis
ze zasedání mimořádné valné hromady
GOLF CLUBU AUSTERLITZ
se sídlem ve Slavkově u Brna , Na golfovém hřišti 1510
konané dne 3.10.2013 v 18.00 hodin, Golfhotel Austerlitz Slavkov u Brna
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomno: 38
Plná moc: 31
Celkem platných hlasů pro VH:69

Program:
1.Zahájení
2.Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3.Volba orgánů VH
- předsedající
- mandátová a návrhová komise
- zapisovatel a ověřovatelé zápisu
4. Změna stanov GCA
5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr

Bod 1.) Zahájení
Zahájení valné hromady se ujal prezident GCA JUDr.Jiří Kovář, který přivítal přítomné členy. Na základě
prezenční listiny konstatoval, že přítomní členové v počtu 31 s hlasem rozhodujícím disponují 69 platnými hlasy
na základě 38 plných mocí , tj. více jak 10% z celkového počtu členů. Celkový počet členů ke dni konání VH je
599 členů s hlasem rozhodujícím.
VH jednomyslně schválila program VH.

Bod 2.) Schválení jednacího a hlasovacího řádu
Jelikož nebylo žádných připomínek k jednacímu a hlasovacímu řádu, VH tento schválila jednomyslně.

Strana 1/5

Bod 3.) Volba orgánů VH
a.) Předsedajícím VH byl navržen: prezident GCA JUDr.Jiří Kovář - zvolen jednomyslně
b.) Mandátová komise navržena ve složení: pánové Jaroslav Černý jun. a Richard Frank – zvoleni
jednomyslně
c.) Návrhová komise navržena ve složení: Ing.Miroslav Kučerka, Ing.Dalibor Pánek, Ing.Oldřich Res –
zvoleni jednomyslně
d.) Zapisovatelkou VH byla navržena : paní Marta Svobodová – zvolena jednomyslně
e.) Ověřovateli zápisu byli navržení: Ing.Michal Hlaváč a Ing.Luďka Kučerková – zvoleni jednomyslně

Bod 4.) Změna stanov GCA
Předsedající JUDr.Jiří Kovář přednesl text navrhovaných změn:
Bod IV.4. Studentské členství lze využívat pouze po dobu řádného studia na jakémkoli typu základní, střední čí
vysoké školy v nepřerušené návaznosti až do věku 26-ti let, přičemž SR má právo vyžádat si předložení dokladu
o studiu.Po dosažení 26-ti let věku nebo při ukončením studia před dosažením 26-ti let věku, má držitel
studentského členství právo požádat SR GCA o transformaci svého členství na ,,Osobní členství“ nebo
,,Přidružené osobní členství“.V případě, že v minulosti uhradil poplatek za Studentské členství ve výši 10.000,Kč, nemá povinnost uhradit žádný další doplatek a stává se držitelem řádného (osobního nebo přidruženého)
členství.V případě, že k uplatnění práva přechodu na ,,Osobní členství“ nebo ,, Přidružené osobní členství“
nedojde do dvou let od zániku ,,Studentského členství“, nárok na tuto transformaci zaniká. S tímto typem
členstvím je spojena povinnost hradit roční poplatek GCA. Osobě starší 18-ti let náleží platný volební hlas.
Bod IV.12.Veřejné členství
a.)Toto členství je určeno pro fyzické osoby a umožňuje využívání všech částí domovského hřiště GCA na úrovni
výhod osobního členství, vyjma 18-ti jamkového mistrovského hřiště. S tímto členstvím je spojen roční poplatek
a členství v ČGF. Osobě s tímto členstvím nenáleží volební hlas. Veřejné členství je platné vždy jeden rok a končí
k 31.12. roku vstupu.
b.)Držitel veřejného členství může požádat SR GCA o transformaci na ,,Osobní členství“ nebo ,,Přidružené
osobní členství“, v případě že v posledních třech letech před podáním žádosti o transformaci, uhradil do GCA
minimální částku 12.000,-Kč. Po schválení SR GCA se stává držitelem řádného členství v GCA (osobního nebo
přidruženého) s platným volebním hlasem a povinností hradit roční členský poplatek.
Bod IX. Správní rada GCA
a.) SR GCA může rozhodnout samostatně bez schválení Valnou hromadou GCA o výši vstupních poplatků do
GCA pokud počet členů (řádných a přidružených)GCA poklesne pod 600.
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Ing. Jaroslav Sedláček sdělil VH důvody, které vedly SR GCA k uspořádání mimořádné VH. Hlavním důvodem
připravovaných změn stanov a tím i snížení vstupního ročního členského poplatku je celková situace golfu v ČR,
politika jiných klubů, zájem SR udržet výši ročních členských poplatků v dalších letech a také každoroční úbytek
osobních a přidružených členů cca 15 členství ročně.
JUDr.Jiří Kovář sdělil, že pokud VH odsouhlasí připravované změny, bude mít GCA dostatek času k propagaci
nabídky členství a bude v předstihu před ostatními kluby a nábor nových členů bude tak efektivní.
Bod 5.)Diskuse
Dotaz:
Ing.V.Kozáková - chápu důvody náboru nových členů, ale ráda bych věděla jak budou použity získané peníze?
Odpověď:
Ing.J. Sedláček - o rozdělení pěněz bude rozhodovat VH
Dotaz:
Ing.R. Varta - navrhuji jinou formu členství - nepřevoditelné bez hlasovacího práva. Pokud by byl radikálně
snížen vstupní členský poplatek bez omezení popudí to stávající členy , protože cena jejich členství výrazně
klesne.
Odpověď:
JUDr.J. Kovář - nejsem si jist zda je možné tímto způsobem omezovat práva člena v Občanském sdružení
s ohledem na nové podmínky Občanského zákoníku, které budou mít účinnost od příštího roku.
Komentáře a návrhy účastníků VH:
Pan R. Válka - každý rok klesá počet členů GCA cca o 15 osob a i v dalších klubech budou probíhat podobné akce
a zvýhodněné nabídky členství ….
Ing. K.Plesník - souhlasím s návrhem Ing. Varty, aby bylo levnější členství nepřevoditelné….
Ing.R.Večeřa - chápu kroky SR , ale navrhuji změnu u VČ – možnost zvýhodněného členství až po 4 letech +
doplatek
- navrhuji poslední bod z návrhu změn stanov vynechat z jednání
- pokud bude vstupní poplatek tak výrazně snížen bude devalvována hodnota stávajícího členství
Ing.M.Wojnar - pro klub jsou důležité hlavně roční poplatky a je nepodstatné za jaký typ členství budou roční
poplatky hrazeny…
Ing.V.Dostál - bod studentské čl.- student , který žádá o studentské čl. má mít povinnost předkládat studentský
průkaz automaticky a ne na vyžádání možnost požádat o osobní členství by měla být maximálně jeden rok po
ukončení studia ne dva roky…..
bod veřejné čl.- souhlasí, ale doplatek alespoň 5.000,-Kč
bod vstupní poplatek –VH musí nastavit pro SR mantinely u výše poplatků
Ing.V.Kozáková - navrhuji poslední bod z návrhu vypustit. O výši poplatků by měla vždy rozhodovat VH
Ing.M.Hlaváč – snížení vstupních poplatků musí být pro hráče motivační jinak tento krok nemá význam
Ing.L.Hanák – formulace u plateb za veřejné členství je nejasná
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MUDr.O.Robek- motivace u veřejného členství ( členem GCA alespoň 3 roky) a doplatek 5.000,-Kč
Dotaz:
Ing.P.Martínek – jaký je počet veřejných členů, kterých se nabídka týká?
Odpověď:
Ing.J.Sedláček – cca 140
Dotaz:
Ing.V .Kozáková - je Ing.J.Vlašín stále členem SR GCA nebo podal rezignaci?
Odpověď:
Ing.J.Sedláček – Ing.J.Vlašín je stále členem SR GCA
Ing.M.Hlaváč informoval účastníky VH o golfovém plese konaném 17.1.2014 v hotelu Voroněž, Brno.

Bod.6) Usnesení
Ing.Miroslav Kučerka přečetl návrh usnesení z VH s tím, že body týkající se studentského a veřejného
členství budou zapracovány do stanov GCA a bod o časově omezeném snížení vstupního poplatku bude
ošetřen v zápise z VH.
Usnesení na změnu Stanov GCA:
Bod IV.4. Studentské členství lze využívat pouze po dobu řádného studia na jakémkoli typu základní, střední čí
vysoké školy v nepřerušené návaznosti až do věku 26-ti let, přičemž SR má právo vyžádat si předložení dokladu
o studiu.Po dosažení 26-ti let věku nebo při ukončení studia před dosažením 26-ti let věku, má držitel
studentského členství právo požádat SR GCA o transformaci svého členství na ,,Osobní členství“ nebo
,,Přidružené osobní členství“.V případě, že v minulosti uhradil poplatek za Studentské členství ve výši 10.000,Kč, nemá povinnost uhradit žádný další doplatek a stává se držitelem řádného (osobního nebo přidruženého)
členství. V případě, že k uplatnění práva přechodu na ,,Osobní členství“ nebo ,, Přidružené osobní členství“
nedojde do jednoho roku od zániku ,,Studentského členství“, nárok na tuto transformaci zaniká. S tímto typem
členstvím je spojena povinnost hradit roční poplatek GCA. Osobě starší 18-ti let náleží platný volební hlas.
Bod VI.12.Veřejné členství
a.)Toto členství je určeno pro fyzické osoby a umožňuje využívání všech částí domovského hřiště GCA na úrovni
výhod osobního členství, vyjma 18-ti jamkového mistrovského hřiště. S tímto členstvím je spojen roční poplatek
a členství v ČGF. Osobě s tímto členstvím nenáleží volební hlas. Veřejné členství je platné vždy jeden rok a končí
k 31.12. roku vstupu.
b.)Držitel veřejného členství může požádat SR GCA o transformaci na ,,Osobní členství“ nebo ,,Přidružené
osobní členství“, v případě že v posledních třech letech před podáním žádosti o transformaci, uhradil do GCA
třikrát poplatek za veřejné členství. Dále je povinen uhradit 5.000,-Kč jako podmínku pro to, aby SR GCA
schválila, že se stává držitelem řádného členství v GCA (osobního nebo přidruženého) s platným volebním
hlasem a povinností hradit roční členský poplatek.
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Usnesení VH GCA ke vstupním poplatkům do GCA:
1.
2.
3.

Mimořádná VH GCA schvaluje na období od 3.10.2013 do 28.2.2014 vstupní poplatek za ,, Osobní
členství“ ve výši 25.000,-Kč , které v sobě obsahuje roční hrací poplatek pro rok 2014.
Mimořádná VH GCA schvaluje na období od 3.10.2013 do 28.2.2014 vstupní poplatek za ,, Přidružené
osobní členství“ ve výši 15.000,-Kč, které v sobě obsahuje roční hrací poplatek pro rok 2014.
Toto usnesení pozbývá účinnosti před tímto datem (28.2.2014) v případě , že bude dosaženo
celkového počtu 750 řádných osobních a přidružených členství v GCA.

VH GCA toto usnesení schválila všemi hlasy.

Bod 7.) Závěr
Předsedjící VH JUDr.Jiří Kovář poděkoval přítomným za účast na VH a popřál všem pěkné vánoce .

Zapsala:

paní Marta Svobodová …………………………

Ověřovatelé zápisu: Ing.Luďka Kučerková
Ing.Michal Hlaváč

………………………...
………………………….

Přílohy: Zpráva o hospodaření
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6.

