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Zápis ze zasedání SR GCA č. 7/2005 
ze dne 27.6.2005 

 
 Členové SR GCA Počet 

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

Program jednání: 
1. Schválení žádosti o dotaci z fondů Jihomoravského kraje (JmK) 
 Prezident GCA informoval SR o kladném stanovisku Rady Jihomoravského kraje k žádosti 

GCA o poskytnutí dotace na provoz tréninkového centra mládeže. Poskytnutá výše 
dotace pro rok 2005 je 200 000,- Kč. 

 

   

 Odpovídá: J. Kovář, P. Tuček Splněno 

2. Okresní VH ČSTV Vyškov – odsouhlasení přerozdělení prostředků na činnost TJ pro rok 2005 
 Viceprezident O. Res informoval SR o průběhu a výsledcích jednání „Okresní VH ČSTV 

Vyškov“, která proběhla dne 9.6.2005 a která odsouhlasila návrh na přerozdělení 
prostředků na činnost TJ pro rok 2005, které byly získány z centrálních fondů ČSTV ČR. 
Z úhlu pohledu GCA to znamená, že jí budou převedeny finanční prostředky ve výši 
445 500 Kč, přičemž tato částka odpovídá výpočtu, který s vahou 70% závisí na počtu 
členů a s vahou 30% na výši nákladů na energie a nájem. 

 

   

 Odpovídá: O. Res Splněno 

3. Kniha GCA 
 M. Lapiš informoval SR o stavu přípravy knihy „Kniha námětů a připomínek“. Vzhledem 

k nemožnosti zajistit dostatečně kvalitní provedení nápisu na přední straně desek u již 
zakoupené knihy, byla objednána výroba zcela nové knihy na zakázku v profesionálním 
knihařství. Konečný termín umístění nové knihy v recepci klubu dle příslibu výroby 
v knihařství je 2.7.2005. 

 

   

 Odpovídá: M. Lapiš, J. Kovář Termín: 2.7.2005 

4. Mistrovství GCA v jamkové hře 
 V. Dostál informoval SR o stavu připravenosti propozic soutěže s tím, že budou 

zveřejněny na WWW stránkách a klubové nástěnce nejpozději 1.7.2005 a to spolu 
s hracím schématem (pavouk) jednotlivých dvojic dle výsledků dvou stanovených 
kvalifikačních kol, které se konaly dne 29.5.2005 a 26.6.2005. SR dále rozhodla, že 
nebude uspořádáno žádné dodatečné třetí kvalifikační kolo. 

 

   

 Odpovídá: V. Dostál Termín: 1.7.2005 

5. Zpracování přehledu a kategorizace všech klubových a HCP turnajů do konce roku 2005 
 Předseda STK P. Tuček byl SR požádán, aby ve spolupráci s ostatními členy STK 

vypracoval přehled a kategorizaci (termín, název, hrací systém, hra s HCP, s úpravou 
HCP, počet a specifikace jednotlivých soutěžních kategorií) všech klubových a HCP 
turnajů do konce sezóny 2005 a předložil tento přehled na zasedání SR dne 18.7.2005. 

 

   

 Odpovídá: P. Tuček Termín: 18.7.2005 

6. Stav placení ročních příspěvků členy GCA 
 SR vzala na vědomí informaci viceprezidenta R. Války o průběhu a výši výběru ročních 

příspěvku členů GCA a stavu hotovosti na účtu GCA dne 27.6.2005. Vzhledem ke 
stanovenému postupu a termínům schválených na zasedání SR č. 6 dne 6.6.2005 dále 
SR konstatovala, že rozhodnutí o zrušení členství v GCA těm členům, kteří doposud 
neuhradili roční členské příspěvky za rok 2005, bude provedeno na zasedání SR dne 
18.7.2005. 

 

   

 Odpovídá: J. Kovář, R. Válka Termín: 18.7.2005 
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7. Účast všech členů STK na zasedání SR 18.7.2005 – koncepce a způsob zajišťování turnajů GCA 
 Předseda STK P. Tuček byl SR pověřen, aby zajistil účast všech členů STK na zasedání SR 

dne 18.7.2005. Cílem tohoto setkání je prodiskutování celkové koncepce a způsob 
zajišťování klubových a HCP turnajů GCA. 

 

   

 Odpovídá: P. Tuček Termín: 18.7.2005 

8. Den otevřených dveří českého golfu – akce ČGF 
 Prezident J. Kovář informoval SR o připravované dlouhodobé celostátní akci ze strany 

ČGF, pod názvem „Den otevřených dveří českého golfu“. Tato akce by měla probíhat 
vždy 2x ročně, ve všech golfových klubech a hřištích, které projeví zájem a první akce 
bude uspořádána 4.9.2005. Golfová hřiště budou přístupná rodinám s dětmi a všem 
věkovým skupinám občanů. Golfové kluby předvedou návštěvníkům základy golfové hry 
na cvičné loučce a kde to hřiště umožní, skutečnou hru. Zvláštní péče by měla být 
věnována dětem. Návštěvníci budou také seznámeni s cenami členství v klubech, 
poplatcích za hru a cenami golfového vybavení. Cílem dne otevřených dveří je ukázat golf 
jako sport pro celou rodinu, ekonomicky a společensky přístupný široké veřejnosti, bez 
ohledu na věk. Propagace akce bude centrálně organizována ze strany ČGF v různých 
médiích. SR vyjádřila souhlas s účastí GCA v tomto programu a v této souvislosti bude 
zapotřebí připravit konkrétní program, zajistit přiměřenou marketingovou prezentaci ve 
spádové oblasti hřiště ve Slavkově, účast členů GCA a jejich začlenění do programu. 
Vzhledem k tomu, že v tomto termínu probíhá i finále mistrovství GCA v jamkové hře, 
naskýtá se ideální příležitost k propojení obou akcí. Bližší podrobnosti budou SR sděleny 
prezidentem GCA na zasedání SR dne 18.7.2005. 

 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 18.7.2005 

9. Seznámení se SR s dopisem od Ing. Jana Neštického (člen GCA) 
 SR vzala na vědomí připomínky člena GCA p. Ing. Jana Neštického, které se týkaly 

organizace turnajů pořádaných na hřišti Austerlitz a to zejména zveřejňování informací 
o tom, v jakých časech je hřiště volně dostupné po odstartování posledních hráčů 
pořádaného turnaje. Vzhledem k tomu, že tato problematika týká všech turnajů (nejen 
klubových), byl SR pověřen viceprezident R. Válka, aby na tento konkrétní dopis 
odpověděl a aby zároveň s příslušnou informací seznámil všechny ostatní členy GCA 
(formou klubové nástěnky či WWW stránek). 

 

   

 Odpovídá: R. Válka Termín: 7.7.2005 

10. Seznámení se SR s dopisem od otce Josefa Fialy (člen GCA) 
 Prezident J. Kovář seznámil SR s dopisem od otce Josefa Fialy (člen GCA), který se týkal 

úhrady ročního příspěvku na sezónu 2005. SR konstatovala, že došlo k vzájemnému 
nedorozumění, neboť rozesílané dopisy s upomínkou na zaplacení byly zaslány k určitému 
termínu s tím, že se v obsahu dopisu uvádělo, že pokud již došlo k úhradě ze strany 
člena, tak ať považuje tuto upomínku za bezpředmětnou. Nebylo v technických 
možnostech sekretariátu GCA provádět takovou kontrolu došlých plateb, aby se vyloučilo 
možné časové překrytí, ke kterému v tomto případě došlo. 

 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

11. Příprava nových stanov GCA pro MVH dne 28.6.2005 
 M. Lapiš informoval SR o stavu a výsledcích vnitro-klubové diskuse týkající se návrhu 

textu nového znění stanov GCA (zveřejněných na http://www.gca.cz dne 7.6.2005) 
a ostatních souvisejících dokumentů (Podpisový řád GCA, Jednací a hlasovací řád na 
MVH, Transformace forem členství v GCA a uplatňování snížení vstupního členského 
příspěvku). SR prodiskutovala poslední připomínky k předloženým dokumentům 
a schválila jejich konečné verze, které budou předloženy MVH jako návrh ze strany SR 
GCA. 

 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Termín: 28.6.2005 

12. Změna sekretáře klubu 
 Vzhledem k akutní potřebě zajišťovat práce související s vedením administrativní agendy 

klubu SR rozhodla, že osloví Martu Svobodovou, aby na přechodnou dobu převzala po 
Kateřině Resové (vzhledem k její pracovnímu zaneprázdnění) agendu sekretáře klubu 
a to za shodných podmínek jako předchozí sekretář. Tato změna bude realizována 
k 1.7.2005. Pro trvalé obsazení místa sekretáře bude v co nejkratší reálně možné době 
vypsáno veřejné výběrové řízení, přičemž SR vypracuje pro toto řízení detailní specifikaci 
požadované náplně práce sekretáře a podmínky jeho finančního ohodnocení. 

 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 1.7.2005 
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13. Odsouhlasení došlých faktur vůči GCA 

 SR odsouhlasila uhrazení následujících faktur: 
• Trenér D. Golc (tréninky mládeže duben až květen 2005) 
• Austerlitz Golf s.r.o. (zálohová platba – klubové zázemí) 
• Golf Invest Austerlitz, a.s. (zálohová platba k 31.5 – vstupy na hřiště) 
• Golf Invest Austerlitz, a.s. (zálohová platba k 30.6. – vstupy na hřiště) 

 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

 
 
Příští termín jednání SR GCA: 18.7.2005 17:00 
 
Dne: 8.7.2005 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


