Zápis
ze zasedání členské schůze

GOLF CLUBU AUSTERLITZ
se sídlem ve Slavkově u Brna , Na golfovém hřišti 1510
konané dne 10.2.2014 v 18.00 hodin, Golfhotel Austerlitz Slavkov u Brna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Přítomno: 47
Plná moc: 46
Celkem platných hlasů pro ČS: 93

Program:
1. Zahájení.
2. Schválení jednacího, vol ebního a hlasovacího řádu.
3. Volba orgánů členské schůze
-předsedající
- mandátová a návrhová komise
- zapisovatel a ověřovatelé zápisu
4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2013
5. Zpráva o hospodaření za rok 2013 a její schválení.
6. Zpráva o činnosti reprezentace GCA za rok 2013
7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2013
8. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2014 a jeho schválení.
9. Diskuse.
10. Usnesení.
11. Závěr

Bod 1.) Zahájení
Zahájení členské schůze se ujal prezident GCA JUDr.Jiří Kovář, který přivítal přítomné členy. Na základě
prezenční listiny konstatoval, že přítomní členové v počtu 47 s hlasem rozhodujícím disponují 93 platnými hlasy
na základě 46 plných mocí , tj. více jak 10% z celkového počtu členů. Celkový počet členů ke dni konání VH je
699 členů s hlasem rozhodujícím.
ČS jednomyslně schválila program ČS.
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Bod 2.) Schválení jednacího a hlasovacího řádu
Jelikož nebylo žádných připomínek k jednacímu a hlasovacímu řádu, ČS tento schválila jednomyslně.
Bod 3.) Volba orgánů ČS
a.) Předsedajícím ČS byl navržen: prezident GCA JUDr.Jiří Kovář - zvolen jednomyslně
b.) Mandátová komise byla navržena ve složení: pánové Jakub Szlaur, Jaromír Černý jun. a
Martin Hromádka – zvoleni jednomyslně
c.) Návrhová komise byla navržena ve složení: Ing.Miroslav Kučerka, Ing.Jiří Sůsedík, paní Irena Nebeská –
zvoleni jednomyslně
d.) Zapisovatelkou ČS byla navržena : paní Marta Svobodová – zvolena jednomyslně
e.) Ověřovateli zápisu byli navrženi : Ing.Michal Hlaváč a Ing.Luďka Kučerková – zvoleni jednomyslně
Bod 4.) Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2013
Zprávu přednesl prezident GCA JUDr. Jiří Kovář. Plné znění zprávy je přílohou tohoto zápisu.
Prezident GCA přivítal přítomné na členské schůzi Golf Clubu Austerlitz a popřál všem do nového roku a nové
golfové sezóny hodně zdraví, štěstí i golfových úspěchů. Také zvláště přivítal nové členy, kteří vstoupili do GCA
po VH 3.10.2013.
Prezident klubu pohovořil o Novém občanském zákoníku, který vstoupil v platnost 1. ledna 2014 a přinesl mimo
jiné i změnu názvosloví, proto se dnes scházíme na členské schůzi a ne na Valné hromadě, jak bývalo zvykem.
GCA má nyní 2 roky na to, aby Stanovy GCA byly dány do souladu s novou právní úpravou. SR GCA již na tomto
pracuje a všechny změny budou předloženy na příští členské schůzi.
Dále byl zmíněn aktuální stav členské základny: k 31. 12. 2013 bylo zrušeno celkem 25 členství z důvodu
nesplnění členských povinností dle článku VI. písmena d) Stanov GCA a na základě článku III. 7. písmena e)
(neuhrazení ročních poplatků). Pozitivní zprávou je, že po mimořádné VH GCA přišlo do klubu 69 nových členů.
Celkem má GCA ve všech formách členství 928 členů.
Prezident klubu také informoval o tom, že SR GCA po odstoupení pana Ing. J.Vlašína ze SR GCA, zvolila dle
čl.IX.1.pís.h) Stanov GCA čl enem SR GCA pana Ing. Jaromíra Černého.
Prezident GCA dále pohovořil o činnosti SR GCA v roce 2013 a poté ve svém projevu seznámil přítomné
s akcemi, které jsou připraveny pro letošní sezónu.
Závěrem projevu prezident GCA pogratuloval hráčům k úspěšné reprezentaci GCA a do další sezóny popřál
všem hodně dalších golfových úspěchů.
Ke zprávě nebyly vzneseny dotazy a ČS vzala Výroční zprávu prezidenta za rok 2013 na vědomí.
Bod 5.)Zpráva o hospodaření GCA za rok 2013 a její schválení
Předseda valné hromady předal slovo Ing. Jaroslavu Sedláčkovi, který přednesl zprávu o hospodaření
klubu v roce 2013. Kopie zprávy byly v sále k dispozici. Výsledek hospodaření za rok 2013 je přílohou tohoto
zápisu.
V rámci tohoto bodu byly vzneseny dotazy:
Dotaz:Ing.V.Dostál
-co je zahrnuto v položce klubové turnaje?
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Odpověď:Ing.J.Sedláček
-ceny do turnajů +100 Kč za občerstvení na osobu
Dotaz:Ing.R.Varta
-položka plat vedoucího TCM (70 tis ) se mu zdá neúměrně vysoký (nefunguje web.TCM, nebyl žádný nábor
nových hráčů atd.) Jaké je pracovní náplň vedoucího TCM?
Odpověď:Ing.J.Sedláček
-dle názoru SR GCA plat vedoucího TCM odpovídá povinnostem vedoucího TCM.
Zpráva o hospodaření GCA za rok 2013 byla schválena 89 hlasy, 4 se zdrželi hlasování

Bod 6) Zpráva o činnosti TCM GCA za rok 2013
Zprávu přednesla vedoucí TCM slečna Irena Foretová. Celé znění zprávy je přílohou zápisu.
Slečna Irena Foretová byla jmenována SR GCA dne 13.12.2013 do funkce vedoucí TCM po odchodu pana
Viktora Janošíka.
Slečna Irena Foretová zhodnotila výsledky TCM GCA a reprezentačních týmů.
Dále zmínila úspěchy reprezentantky GCA Kateřiny Vlašínové, ta se stala Golfistkou roku 2013. Toto prestižní
ocenění uděluje ČGF. Další úspěchy slečny Vlašínové v roce 2013 byly např. Národní mistryně na rány, Juniorská
mezinárodní mistryně ČR.
Slečna Foretová dále informovala ČS o výsledcích reprezentace GCA v týmových soutěžích: Extraliga muži-1.
místo po základní části, ve čtvrtfinále prohra s GC Erpet Praha, Extraliga ženy-3. místo po základní části, ve
čtvrtfinále prohra s PGC Ostrava, Dívky do 18ti let-2. místo v kvalifikaci, ve čtvrtfinále prohra s Beskydským GC,
Hoši do 18ti let-4. místo v kvalifikaci, Smíšené družstvo do 16 let-5. místo v kvalifikaci, Smíšené družstvo do 14
let-3. místo v kvalifikaci, O pohár moravských klubů-2.místo, Družstvo seniorek-2. Místo.
Vedoucí TCM se dále zmínila o probíhající zimní přípravě hráčů exraligy a širší reprezentace (kondiční příprava
,1x týdně ve spolupráci s MYGYM cardio fitness , 1x měsíčně plán cviků a psychické přípravy v elektronické
podobě připravován HEAD Pro Craig Martin, individuální trénink s osobním trenérem).
V rámci tohoto bodu byly vzneseny dotazy:
Dotaz:pan.D.Kostelka
-jak jste spokojeni se systémem tréninků na dálku
Odpověď:slečna I.Foretová
-vzhledem k rozpočtu reprezentace nemáme na výběr
Odpověď:Ing.J.Sedláček
-není možné mít v GCA trenéra nastálo jelikož je to velmi finančně náročné
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Dotaz:Ing.V.Dostál
-kolik členů mladších 18-ti let má TCM?
Odpověď:slečna I.Foretová
-nemohu přesně odpovědět bohužel nemám ještě úplné podklady od bývalého vedoucího TCM v reprezentaci
je to 11 dětí celkem v TCM cca 25
Dotaz:paní V.Kozáková
-je škoda, že po letech kdy klub vynakládal nemalé částky na TCM máme v TCM pouze 25 členů
-myslím, že bývalý vedoucí TCM svou prací ke zvýšení počtu č lenů TCM nijak nepřispěl a ve funkci se neosvědčil
v té souvislosti se chci zeptat kolik času věnovala SR GCA výběru nového vedoucího TCM a jaká byla kritéria pro
výběr, aby se už neopakovala situace, že TCM vede každý rok někdo jiný?
Odpověď:Ing.J.Sedlláček:
-kritéria pro TCM a finanční podporu se ze strany ČGF změnila a kluby dostávají příspěvky za výsledky hráčů ne
za počet členů TCM a klub se věnuje spíše výchově dětí reprezentačních týmů GCA ne náboru nových členů
TCM toto zajišťuje spíše GIA pros třednictvím spolupráce se ZŠ.Komenského ve Slavkově.
-bývalý vedoucí TCM navrhl svého nástupce a SR GCA jednohlasně schválila slečnu Irenu Foretovou vedoucí
TCM. Slečna Foretová byla v minulém roce kapitánkou týmu dětí do 16.ti let.
Dotaz:pan D.Kostelka
-výsledky reprezentačních týmů nejsou tak dobré jako v minulých letech a hráčů reprezentace ubývá, přemýšlí
vedení GCA o nějakém dalším postupu jak získat nové hráče?
Odpověď:Ing.M.Hlaváč
-snažíme se nové hráče získat především ze Slavkovských škol, dětem na bízíme velké výhody, mají možnosti
např. tréninky zdarma, sportovní třída, golf v družině atd. Ale proto, aby se dítě věnovalo golfu naplno je
důležitá i podpora ze strany rodičů.
ČS GCA vzala zprávu o činnosti TCM GCA za rok 2013 na vědomí.

Bod 7) Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2013
Zprávu o činnosti STK GCA za rok 2013 přečetl člen STK GCA Ing.R.Nagy, ten omluvil nepřítomného
vedoucího STK GCA Ing.Petra Vávrů, který zprávu vypracoval.

,, V uplynulém roce se STK podílela na organizaci klubových turnajů a obou mistrovstvích klubu, tedy jak v
jamkovce, tak i ve hře na rány. Nedělních klubových turnajů se uskutečnilo celkem 12. Pro nepřízeň počasí,
resp. déle trvající zimu byl tradiční jarní texas scramble dvojic - Velikonoční beránek přesunutý až na konec
sezony v podobě Slavkovského Halloweenu. Na všech těchto turnajích se vystřídalo 8 klubových rozhodčích II. a
III.třídy. Celkem se všech klubových turnajů včetně mistrovství klubu na rány zúčastnilo 865 hráčů, což dává
průměr na jeden turnaj 63 hráčů (v průměru o 7 více než v předchozí sezoně). Největší účast byla na klubovém
mistrovství na rány – 85 hráčů. Největší počet hráčů při klubových turnajích byl v kategorii s hcp 12,0 -19,9 (s
průměrem 25 hráčů/turnaj).
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Naopak nejméně hráčů bylo tradičně v kategorii klubových hendikepů, tedy 37-54 (průměrně 3/turnaj).
Mistrovství klubu na rány se zúčastnilo 64 mužů a 21 žen. V pavoucích jamkovky pak svedlo souboje o
mistrovský titul 31 mužů a 7 žen.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům STK a rozhodčím za jejich práci během celého loňského roku.
Všem členům klubu přeji hodně radosti z golfu a hezkou hru po celý letošní rok.“

V rámci tohoto bodu byly vzneseny dotazy:
Dotaz:Ing.R.Varta
-na komerčních turnajích se nedodržují pravidla golfu, turnaje trvají i 6 hodin atd. STK GCA nemá žádné
pravomoci na těchto komerčních turnajích zasáhnout, jelikož pořadatel komunikuje pouze s GIA ne GCA a proto
STK GCA nemůže za dodržování pravidel atd. na těchto turnajích zodpovídat. Navrhuji, pokud je to možné, aby
na ČGF byl jako pořadatel uváděn GIA ne GCA.
Dotaz:pan D.Kostelka
-s tímto problémem asi nikdo nic neudělá , jelikož problém s nedodržováním pravidel na komerčních turnajích
se týká celé ČR
Dotaz:Ing.V.Dostál
-souhlasím s panem Vartou, komerční turnaje jsou nefér a majitel hřiště na těchto turnajích dokonce i posunuje
odpaliště
Odpověď:Ing.M.Hlaváč
-bohužel dle ČGF možnost uvádět jako pořadatele turnajů hřiště není, jako pořadatel musí být vždy uveden klub
registrovaný na ČGF ne hřiště
-nesouhlasím s tím, že na komerčních turnajích jsou posouvána odpaliště
Odpověď:Ing.M.Wojnar
-opravdu musí být vždy pořadatel klub a to i u komerčních turnajů
- je pravdou, že pro klub mohou za nedodržování pravidel na komerčních turnajích být i sankce
Odpověď:JUDr.J.Kovář
-prosím, aby otázkou nedodržování pravidel na komerčních turnajích řešila STK GCA s majitelem hřiště GIA na
schůzce zaměřené jen na tento problém jelikož ČS GCA nemá prostor na dnešní schůzi tento bod vyřešit.
ČC GCA vzala zprávu o činnosti STK GCA za rok 2013 na vědomí.

Bod 8) Návrh rozpočtu GCA pro rok 2014 a jeho schválení
Ing. Jaroslav Sedláček seznámil přítomné s rozpočtem pro rok 2014, který je přílohou tohoto zápisu.
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V rámci tohoto bodu byly vzneseny dotazy:
Dotaz:Ing.A.Nespěchalová
-co dalšího je zahrnuto v položce trenéři?
-částka na reprezentaci a TCM je dost vysoká je zpracována nějaká koncepce TCM, aby bylo jasné na co budou
prostředky použity?
Odověď:Ing.J.Sedláček
-reprezentace a širší reprezentace bude dostávat 1000,-Kč měsíčně na individuální lekci s trenérem
-ano koncepce je zpracována a slečna Foretová ji přidá co nejdříve na stránky klubu
ČS GCA schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2014 pro byl o 83, 13 se zdrželo hlasování, proti 0.

Bod:9) Diskuse
JUDr. J.Kovář - navrhuji schválení prodloužení nabídky na zvýhodněné členství viz. Mimořádná VH 3.10.2013 do
15.4.2014. Žádám ČS GCA o potvrzení do funkce člena SR GCA pana Jaromíra Černého.
ČS GCA odhlasovala prodloužení zvýhodněné nabídky členství viz. Mimořádná VH 3.10.2013 do 15.4.2014.
Pro bylo 89 , 4 hlasovaly proti nikdo se nezdržel hlasování.
Pan Horák - jaký je plán příjmu za nová členství, jak budou použity prostředky za členství? Fin. prostředky za
členství by měly být použity pro všechny členy GCA jako nějaký bonus (např. volné vstupy pro hosty atd.)ne pro
úpravy hřiště
Ing.J.Sedláček- ano každý člen GCA s plným členstvím dostane pro rok 2014 jeden volný vstup na hřiště pro
svého hosta
Ing.J.Hůrek - pokud jsou majitelé hřiště ochotni zlepšit stav hřiště navrhuje dát část výnosu za čl. do hřiště
Pan D.Kostelka - bude se konečně opravovat jamka č.4
Ing.V.Dostál - nejsem spokojen s prací Marshallu, co udělá majitel hřiště pro zlepšení jejich práce?
Ing.M.Hlaváč - pracujeme s takovými lidmi, které máme a pro zlepšení stavu uděláme to, že je budeme více
kontrolovat, aby byli na tom místě kde jsou právě třeba
Bod.10) Usnesení
Ing.M.Kučerka za návrhovou komisi přečetl návrh usnesení ČS, který je přílohou tohoto zápisu.
ČS GCA schválila zprávu o hospodaření za rok 2013 a rozpočet GCA pro rok 2014 .Dále ČS GCA schválila
prodloužení zvýhodněné nabídky členství (viz. Mimořádná VH 3.10.2013) do 15.4.2014 a potvrdila rozhodnutí
SR GCA o přijetí pana Jaromíra Černého za člena SR GCA podle ustanovení čl.IX.1.pís.k)Stanov GCA.
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Hlasování k usnesení:
pro bylo 89 hlasů
proti byli 4 hlasy
nikdo se nezdržel hlasování

Bod 11.) Závěr
Předsedající ČS JUDr.Jiří Kovář poděkoval přítomným za účast na ČS a popřál všem pěknou golfovou
sezónu.

Zapsala:

paní Marta Svobodová …………………………

Ověřovatelé zápisu: Ing.Luďka Kučerková
Ing.Michal Hlaváč

………………………...
………………………….

Přílohy:
Zpráva o hospodaření a rozpočet pro rok 1014
Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2013
Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2013
Zpráva o činnosti TCM za rok 2013
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