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Zápis ze zasedání SR GCA č. 15/2005 
ze dne 14.11.2005 

 
 Členové SR GCA Počet 

Přítomni: J. Kovář, O. Res, R. Válka, M. Lapiš, M. Kučerka, M. Wojnar 6 
Omluveni: V. Dostál 1 
 Členové STK GCA  

Přítomni: P. Šustek 1 
   

Program jednání: 
1. Zasedání STK klubů ČGF 2005 
 Na základě pozvánky ze dne 24.10.2005, kterou obdržela SR ze strany zástupce generálního sekretáře ČGF 

Martiny Dorníkové, pověřila SR předsedu STK GCA Martina Wojnara, aby zúčastnil této pravidelné schůze STK 
klubů, konané dne 19.11.2005 od 9:00 v konferenční místnosti Erpet Golf Centra v Praze. 

   

 Odpovídá: M. Wojnar Splněno 

2. Účast družstva GCA na Mistrovství ČR družstev chlapců do 18-ti let 
 Prezident GCA J. Kovář informoval SR, že v průběhu „V. podzimního setkání prezidentů klubů ČGF“, které se 

uskutečnilo dne 23.10.2005 v Hluboké nad Vltavou, prodiskutoval problematický incident (úmyslné zranění hráče 
GCA Richarda Franka ze strany Tadeáše Trojana, člena družstva GCP) s vedením klubu GCP a vyjádřil jim náš 
protest proti způsobu chování, které se neslučuje s etickým kodexem ani s pravidly golfu. 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

3. 9. reprezentační ples GCA – 17.2.2006 
 Sekretář klubu informoval SR o stavu příprav plesu, průběhu jednání s vhodnými sponzory, struktuře rozpočtu 

a připravované programové náplni. Bylo rozhodnuto, že ples bude uspořádán pouze v přízemí „INTERHOTELu 
VORONĚŽ“ – stejně jako v roce 2005. Současný stav kalkulovaného rozpočtu počítá s cenou vstupenek: 1 000,-
Kč člen a 2 000,- Kč nečlen GCA. Na příštím zasedání SR bude předložen konkretizovaný návrh programu 
(podepřený uzavřenými smlouvami) a zpřesněný návrh rozpočtu. 

   

 Odpovídá: M. Svobodová, M. Wojnar, M. Stehlík Termín: 5.12.2005 

4. Příprava podkladů a dokumentů – „Tréninkové středisko GCA“ (ČGF) 
 S ohledem na nepřítomnost člena STK J. Vlašína na zasedání SR (důvodem bylo pracovní zaneprázdnění) bylo 

projednávání detailů (zajištění finančního rozpočtu, stav praktické realizace navržené koncepce) odloženo na příští 
zasedání.  J. Kovář seznámil členy SR s existencí „Hráčského (tréninkového) deníku ČGF“ (formát A6), který byl 
vyroben na základě vzoru Anglické golfové unie, která ČGF udělila souhlas s jeho překladem a použitím. 
S ohledem na cenové relace (250,- Kč/ks včetně DPH) SR vyslovila svůj souhlas s tím, aby GCA využila této 
nabídky. Závaznou objednávku je nutno zaslat na ČGF nejpozději do 16.12.2005. V této souvislosti je zapotřebí, 
aby vedoucí TS J. Vlašín specifikoval potřebný počet kusů dle složení jednotlivých družstev GCA. 

   

 Odpovídá: J. Vlašín Termín: 5.12.2005 

5. Modernizace a přepracování WWW stránek GCA 
 R. Válka informoval SR, že nechal připravit zcela nový grafický návrh WWW stránky, která by sloužila jako 

společná tzv. HOME PAGE (umístění na adrese: http://www.gca.cz) pro všechny subjekty působící v areálu 
golfového hřiště ve Slavkově. Z této stránky by vedly následně odkazy na jednotlivé větve: Golfové hřiště, GCA 
a Golf Hotel Austerlitz. Tento návrh bude následně předložen SR k posouzení. V této souvislosti bude rovněž 
nutno rozhodnout, u kterého Internetového poskytovatele budou tyto nové stránky provozovány a zda-li bude 
nahrazena i firma Oxygen Solutions, s.r.o., prostřednictvím níž je v současné době zajišťována elektronická pošta 
pro doménu GCA.CZ. 

   

 Odpovídá: R. Válka Termín: 5.12.2005 

6. Příprava VH GCA v roce 2006 
 SR prodiskutovala možné vhodné termíny a místo konání řádné Valné hromady GCA (VH) v roce 2006. Bylo 

rozhodnuto, že místem konání bude opět kongresový sál společenského domu Bonaparte ve Slavkově u Brna. 
Jako návrh na vhodný termín byl zvolen čtvrtek 19.1.2006 s tím, že sekretář klubu prověří reálnost tohoto 
termínu u provozovatele sálu, případně projedná možné náhradní termíny (vždy nicméně tak, aby se jednalo 
o úterý, středu či čtvrtek). Začátek prezence je stanoven na 16:00 a vlastní zahájení VH pak v 17:00. 

   

 Odpovídá: M. Svobodová Termín: 5.12.2005 
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7. Vyloučení členů GCA, kteří nezaplatili roční hráčský příspěvek 2005 
 SR odsouhlasila, že dne 5.12.2005 bude všem stávajícím členům GCA, kteří doposud nezaplatili roční hráčské 

příspěvky za rok 2005 zaslán dopis, ve kterém se jim oznámí, že k 31.12.2005 jim bude z důvodů nesplnění 
členských povinností a dle článku 4.5 Stanov GCA zrušeno členství v GCA, čímž se rozumí výmaz člena z evidence 
GCA a současně i z centrální evidence ČGF v části GCA a to bez nároku na finanční vyrovnání. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Svobodová Termín: 5.12.2005 

8. Způsoby úhrady ročních členských hracích příspěvků v roce 2006 
 S ohledem na velkou administrativní a časovou náročnost, vznik nejasností a ostatní negativní souvislosti 

rozhodla SR, že v roce 2006 bude možno uhradit roční členský příspěvek pouze jedním z následujících způsobů: 
• poštovní složenkou, která bude zaslaná všem členům GCA (jeden člen = jedna složenka a tato bude 

obsahovat vždy členské číslo v GCA); 
• bezhotovostním bankovním převodem (jedno členství = jedna platba) s tím, že variabilním symbolem platby 

bude údaj „2006“ a specifickým symbolem vždy členské číslo v GCA (tedy např. „0280364“). 
Veškeré informace o závěrech VH GCA 2006, vysvětlení jak postupovat a poštovní složenky budou zaslány všem 
členům GCA v co nejkratším termínu po konání VH. Jiný způsob úhrady nebude možný – tedy ani v hotovosti na 
recepci klubu. Zároveň tím pověřila sekretáře klubu, aby u České pošty prověřil možnost hromadného tisku těchto 
složenek – vyplnění údajů adresáta, tedy GCA. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Svobodová Termín:  únor 2006 

9. Informace o vypsaných dotačních programech JmK 
 Prezident GCA informoval SR o již existujících dotačních programech Jihomoravského kraje na rok 2006 ve 

sportovní oblasti. Jedná se o programy: 
• I. Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji (1.10. - 15.11.2005) 
• II. Zajištění sportovní infrastruktury v Jihomoravském kraji (1.10.2005 – 31.5.2006) 

Bohužel byl nucen konstatovat (po konzultacích s odpovědnými pracovníky kraje), že ani jeden z těchto dotačních 
programů není orientován v takovém směru, aby je bylo možno využít a podat žádost GCA ve vztahu 
k „Tréninkovému středisku mládeže GCA“, které vzniká v rámci GCA. Nicméně je příznivá informace, že začátkem 
roku 2006 bude vypsán ještě jeden dotační program JmK, který bude možno v tomto smyslu využít. 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

10. Stav účtu GCA 
 SR vzala na vědomí informaci viceprezidenta R. Války o stavu hotovosti na účtu GCA dne 14.11.2005. 
   

 Odpovídá: J. Kovář, R. Válka Splněno 

11. Odsouhlasení došlých faktur vůči GCA 
 SR odsouhlasila uhrazení následujících faktur: 

• Trenér D. Golc (tréninky mládeže za období září 2005) 
• CZECH GOLF CONSULTING s.r.o. (přefakturace servisní podpory – ruční oprava nesoutěžních výsledků) 
• Austerlitz Golf s.r.o. (zálohová platba – klubové zázemí) 
• Golf Invest Austerlitz, a.s. (v předchozích zápisech SR doposud nebyla uvedena zálohová platba k 29.4., jejíž 

odsouhlasení, s ohledem na potřebu formální opravy, proběhlo mimo řádné zasedání SR – vstupy na hřiště) 
• Golf Invest Austerlitz, a.s. (zálohová platba k 31.7. – vstupy na hřiště) 
• Golf Invest Austerlitz, a.s. (zálohová platba k 31.8. – vstupy na hřiště) 
• Částečná úhrada půjčky fyzických osob z roku 2004 

   

 Odpovídá: J. Kovář, R. Válka Splněno 

 
 
Příští termín jednání SR GCA: 5.12.2005 17:00 
 
Dne: 25.11.2005 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


