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Zápis ze zasedání SR GCA č. 1/2005 
ze dne 7.3.2005 

 
 Členové SR GCA Počet 

Přítomni: J. Kovář, O. Res, R. Válka, M. Lapiš, P. Tuček, M. Kučerka 6 
Omluveni: V. Dostál 1 
   

Program jednání: 
1. Odsouhlasení textu dopisu členům GCA – roční poplatky 2005 
 SR odsouhlasila znění dopisu členům GCA, ve kterém je informuje o výši ročních 

členských poplatků a příslušných termínech pro jejich zaplacení (nejpozdější úhrada 
31.3.2005). 

 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 10.3.2005 

2. Finalizace zápisu z VH GCA 
 S ohledem na nutnost zveřejnění zápisu z VH GCA dne 1.3.2005 a s tím související 

doplnění a zveřejnění aktuální verze Stanov GCA, zapisovatel VH Petr Tuček doplnil 
do zápisu některé připomínky ze strany členů SR. Následně provede finalizaci tohoto 
zápisu tak, aby zvolení ověřovatelé zápisu mohli dokument podepsat. 

 

   

 Odpovídá: P. Tuček Termín: 29.3.2005 

3. Jmenováni delegáta GCA na výroční konferenci ČGF 
 SR po diskuzi odsouhlasila jednohlasně jmenování delegáta GCA Miloše Lapiše + 

případný doprovod na konferenci ČGF, která se bude konat dne 12.3.2005 v hotelu 
Ambassador v Praze. SR pověřila delegáta, aby podpořil návrhy stávajícího výboru ČGF 
na složení nově volených orgánů ČGF. Rovněž prodiskutovala ostatní návrhy výboru ČGF 
na konferenci (stanovy, volební řád, novou koncepci výpočtů počtů volebních hlasů klubů 
na konferenci a s tím souvisejících plateb klubů vůči ČGF, seznam žádostí o přijetí za 
člena ČGF, atd.). 

 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 7.3.2005 

4. Volba předsedy STK GCA 
 Na základě stanov GCA, SR prodiskutovala a na návrh prezidenta GCA Jiřího Kováře 

zvolila jednohlasně Petra Tučka předsedou STK GCA. V této souvislosti odsouhlasila 
i obsah dokumentu „Složení a funkce STK“, kterou předložil P. Tuček a dle kterého 
se bude v dalším období řídit činnost STK. 

 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 7.3.2005 

5. Koncepce trenérské práce v GCA pro rok 2005 
 SR projednala možnosti, které jsou v současné době k dispozici v oblasti trenérské práce 

pro jednotlivé kategorie hráčů v GCA a pověřila prezidenta GCA k projednání všech 
okolností s kandidáty (Martin Bauer a Ondřej Trupl) na „Head-Pro“ s tím, že na dalším 
zasedání SR budou předloženy konkretizované nabídky ze strany trenérů pro rok 2005, 
včetně výhledu na další 2-3 roky. Na základě těchto informací SR rozhodne o případném 
jmenování „Head-Pro“ a stanoví další podmínky, na základě kterých bude s jednotlivými 
trenéry uzavřena smlouva o poskytování trenérských služeb a rozhodne i celkové výši 
finančních prostředků pro tyto aktivity v roce 2005. 

 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 29.3.2005 

6. Příprava nových stanov GCA 
 S ohledem na závěry VH GCA, byla prodiskutována otázka související s vytvořením 

pracovní komise, která bude pověřena přípravou základní verze nových stanov GCA, 
které budou předloženy SR a následně k veřejné diskuzi všech členů GCA. Všichni 
členové SR byli vyzváni, aby do jejího příštího zasedání vznesli své jmenovité návrhy 
na členy této komise. 

 

   

 Odpovídá: všichni členové SR Termín: 29.3.2005 



Zápis ze zasedání SR GCA č. 1/2005 Strana č. 2/2 

 
7. Podpisový řád GCA 
 Ve vztahu k finančním tokům, které je zapotřebí pro GCA v každodenní praxi zajišťovat, 

byl přednesen ze strany prezidenta GCA návrh, aby vznikl oficiální dokument „Podpisový 
řád GCA“ (včetně podpisových vzorů), který by jednoznačně upravoval podmínky 
a povinnosti členů SR GCA při schvalování a podepisování všech dokumentů, které 
se týkají GCA. Člen SR M. Lapiš byl pověřen, aby připravil návrh tohoto dokumentu 
do příštího jednání SR, kde bude připomínkován a odsouhlasen. 

 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Termín: 29.3.2005 

8. Smlouva o poskytování hracího času a tomu odpovídající podíl na údržbě hřiště 
 Na základě rámce, který v roce 2004 definoval možnosti využívání hracího času pro GCA 

SR klubu prodiskutovala možnou koncepci této smlouvy mezi GCA a G.I.A. pro rok 2005. 
Pověřila vice-prezidenta R. Válku přípravou textu této smlouvy s tím, aby všichni členové 
SR konzultovali průběžně hlavní body této smlouvy tak, aby ji bylo možno podepsat 
co nejdříve. 

 

   

 Odpovídá: R. Válka Termín: 29.3.2004 

9. Koncepce rozvoje hřiště v roce 2005 
 SR zběžně prodiskutovala možnosti rozvoje hřiště v roce 2005 a pověřila vice-prezidenta 

R. Válku, aby připravil písemný koncept tohoto rozvoje a předložil jej na příštím zasedání 
SR klubu. 

 

   

 Odpovídá: R. Válka Termín: 29.3.2004 

 
 
Příští termín jednání SR GCA: 29.3.2005 18:00 
 
Dne: 7.3.2005 
Zpracoval: Petr Tuček 
 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


