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Zápis ze zasedání SR GCA č. 5/2005 
Ze dne 23.5.2005 

 
 Členové SR GCA Počet 

Přítomni: J. Kovář, O. Res, R. Válka, M. Lapiš, M. Kučerka 5 
Omluveni: P. Tuček, V. Dostál 2 
   

Program jednání: 
1. Stav placení ročních příspěvků členy GCA 
 SR vzala na vědomí informaci vice-prezidenta R. Války o průběhu a výši výběru ročních 

příspěvku členů GCA a stavu hotovosti na účtu GCA dne 23.5.2005. 
Vzhledem k tomu, že již uplynula lhůta, do které měli všichni členové GCA zaplatit své 
roční členské příspěvky a byl rozeslán na všechny členy, kteří doposud nezaplatili, dopis 
s tímto upozorněním, SR stanovila následující postup: 

• kancelář GCA provede opětovnou detailní kontrolu došlých plateb a jejich 
přiřazení k jednotlivým členům k datu 31.5.2005 

• všem členům, kteří k tomuto datu doposud neuhradili své příslušné příspěvky, 
bude pozastaveno členství v GCA a tato skutečnost bude rovněž uvedena na 
centrálním serveru ČGF, což znamená, že se takovýto člen nemůže dále účastnit 
jakýchkoli turnajů, vedených přes centrální server ČGF a nemůže využívat výhod 
člena GCA týkajících se golfového hřiště či ostatních tréninkových ploch 

• těmto členům bude zaslán dopis, ve kterém budou na tuto skutečnost upozorněni, 
s odkazem na případné další navazující kroky, vyplývající ze stanov GCA 

 

   

 Odpovídá: J. Kovář, K. Resová Termín: 1.6.2005 

2. Pracovní komise na přípravu nových stanov GCA 
 Pověřený vedoucí pracovní komise M. Lapiš seznámil SR s vývojem situace a s textem 

prvotního nového znění stanov GCA. Dále SR informoval, že se komise sejde 29.5.2005 
v 16:00 ve Slavkově a budou prodiskutovány návrhy na znění nových stanov a zakotvení 
případné pozice GIA v textu stanov. Potvrzena přítomnost všech členů pracovní komise. 

 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Termín: 6.6.2005 

3. Doplnění podmínek pro „nesoutěžní výsledek“ na úpravu HCP 
 SR projednala dosavadní zkušenosti s podmínkami, za nichž jsou tyto nesoutěžní 

výsledky odehrávány a rozhodla o zpřesnění formulace textu podmínek: 
• možnost je k dispozici pouze pro hráče do HCP 11,5 
• hráč se před zahájením kola musí nahlásit v recepci klubu 
• ohlásí svého spoluhráče respektive zapisovatele, který musí mít min. HCP 36 
• zaplatí administrativní, případně hrací poplatky stanovené klubem 
• recepce klubu přihlásí hráče před jeho startem na serveru ČGF a vydá hráči 

(případně spoluhráči) scorekartu, na které musí být vyznačen den a čas startu, 
tato karta musí být ze strany pracovníka recepce podepsána (autorizována) 

• hráč je povinen po ukončení kola odevzdat podepsanou scorekartu 
• recepce klubu zadá výsledek po ukončení kola na serveru ČGF 
• ve skupině (flight) musí být minimálně jeden hráč starší 18-ti let 
• uhrazení administrativního poplatku za každý nesoutěžní výsledek je 100,- Kč 

 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Termín: 6.6.2005 

4. Aktualizace místních pravidel hřiště ve Slavkově 
 Na základě reakcí hráčů SR projednala situaci ohledně specifikace místních pravidel 

platných pro hřiště ve Slavkově. Uložila předsedovi STK, aby ve spolupráci s trenéry 
a osobami zodpovědnými za údržbu hřiště aktualizovali přesné znění těchto pravidel. 
Tyto následně musí být zveřejněny na stránkách http://www.gca.cz a vyvěšeny na 
nástěnce tak, aby se každý příchozí hráč mohl s nimi seznámit. Bylo by zároveň vhodné, 
aby na recepci byly dostupné kopie těchto pravidel ve formátu A6 a hráč si je mohl sebou 
vzít na hřiště. Vzhledem k možným průběžným změnám je vhodnější je takto 
osamostatnit, než je vázat na papírovou podobu „birdie card“ či „score card“. 

 

   

 Odpovídá: P. Tuček Termín: 6.6.2005 
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5. Odsouhlasení došlých faktur vůči GCA 
 SR odsouhlasila uhrazení následujících faktur: 

• FRAMOZ a.s. (vybavení místnosti startéra nábytkem) 
• Austerlitz Golf s.r.o. (smluvní zálohová platba – klubové zázemí) 

 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

6. Seznámení se s nabídkou společnosti Česká pošta, s.p. 
 S ohledem na rozesílání velkého množství korespondence (např. při svolávání VH a pod.) 

SR vzala na vědomí písemnou nabídku České pošty a uložila kanceláři GCA, aby ji 
vhodným způsobem využívala. 

 

   

 Odpovídá: K. Resová Splněno 

7. Převod řádného členství právnické osoby na řádné členství osoby fyzické 
 SR rozhodla, že lze transformovat řádné členství právnické osoby na řádné členství 

fyzických osob (dle úrovně členství právnické osoby to je buď 1 nebo 2 členství fyzických 
osob) a to za podmínky doplatku 40 000,- Kč na jednu fyzickou osobu, s následným 
využitím všech výhod, které tato forma členství skýtá. Toto a další rozhodnutí SR ohledně 
transformace forem členství bude zpracováno do podoby interní směrnice, kterou se 
bude SR nadále v těchto záležitostech řídit. 

 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Splněno 

8. Motivační program pro „studentská členství“ a „přidružená členství“ dětí do 18-ti let 
 Návrh motivačního programu předložen O. Resem. Logiku a znění tohoto programu je 

nutno sladit s novým připravovaným textem stanov GCA tak, aby se vzájemně 
doplňovaly a eliminovalo se jejich křížení. 

 

   

 Odpovídá: M. Lapiš, O. Res Termín: 6.6.2005 

 
 
Příští termín jednání SR GCA: 6.6.2005 16:30 
 
Dne: 28.5.2005 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


