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Zápis ze zasedání SR GCA č. 13/2006 
ze dne 4.9.2006 

 
 Členové SR GCA Počet 

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

Program jednání: 
1. Turnaj „Československý pohár 2006“ – Slavkov 
 SR vyhodnotila průběh a výsledky ČS Poháru 2006. Konstatovala, že se jednalo o akci velmi úspěšnou, přičemž 

vysoce kladné ohodnocení a poděkování zaznělo i na oficiální úrovni ze stran ČGF a SKGA. GCA a hřiště ve 
Slavkově si touto akcí významně pozvedlo reputaci jako organizátora těch nejvýznamnějších golfových turnajů 
v ČR a do budoucna je možno usilovat a realizovat i vrcholné akce na úrovni Mezinárodního mistrovství ČR na 
rány. 

SR dále vyslovila hluboké poděkování všem partnerským subjektům i komerčním partnerům, kteří se této akce 
zúčastnili a poskytli finanční prostředky, bez kterých by organizace tohoto turnaje nebyla možná. 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

2. Žádost GCA na JmK ohledně dotace pro TCM 
 SR konstatovala, že GCA již obdržela ze strany Jihomoravského kraje celou výši dotace, která byla požadována 

a odsouhlasena na smluvní bázi. 
   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

3. Projednání žádostí členů o přerušení členství v GCA na rok 2006 
 SR projednala a odsouhlasila následující žádosti členů GCA: 

• 0280265: Richard Urban (vážné zdravotní důvody) 
• 0280060: Pavel Halamka (rodinné důvody) 

Opoždění podání žádostí bylo způsobeno problémy při doručování korespondence z důvodů změny adresy 
a mimořádné okolnosti související se zdravotním stavem. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Svobodová Splněno 

4. Uspořádání klubového večera GCA 
 SR ve spolupráci s Golf Hotel Austerlitz rozhodla, že při příležitosti Mistrovství na rány GCA uspořádá „Klubový 

večer GCA“ pro své členy a jejich hosty a to dne 23.9.2006 v 20:00. V jeho rámci budou prezentovány významné 
sportovní úspěchy GCA v sezóně 2006. Pozvánky na tento večer budou zaslány elektronickou poštou, zveřejněny 
na nástěnce a WWW stránkách. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Svobodová, K. Resová, M. Lapiš Termín: 23.9.2006 

5. Upomínka úhrady členských ročních příspěvků + blokace na ČGF 
 SR odsouhlasila znění doporučeného dopisu „UPOZORNĚNÍ na ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ v GCA z důvodů neuhrazení 

ročních členských příspěvků 2006“. Dopis konstatuje, že termín 24.5.2006, který byl stanoven předchozí 
„UPOMÍNKOU úhrady ročních příspěvků 2006“ již uplynul, stejně jako 24.4.2006, do kterého bylo možno zaslat 
SR žádost o přerušení členství pro rok 2006. Z těchto důvodů tedy vůči těmto členům SR přikročila dle článku 
III.6 „Stanov GCA“ k pozastavení členství v GCA a dne 1.6.2006 byla na centrálním serveru provedena blokace 
jejich odpovídajících členských čísel -> což představuje nemožnost zúčastnit se turnajů zpracovávaných 
prostřednictvím serveru ČGF. 

Dopis dále uvádí, že pokud nebude roční členský příspěvek v plné výši uhrazen nejpozději do pondělí 9.10.2006, 
bude SR bohužel přinucena přikročit dle článku III.6 „Stanov GCA“ k „Rozhodnutí SR o zrušení členství“ těchto 
členů, o čemž budou informováni doporučeným dopisem. 

Sekretář klubu byl pověřen, aby na udávané korespondenční adresy výše zmíněných členů, odeslal doporučeně 
dopis a to v co nejkratším termínu. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Lapiš, M. Svobodová Termín: 25.9.2006 

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

• Marta Svobodová (evidence – blokování členů na ČGF – červenec 2006) 
   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 
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Příští termín jednání SR GCA: 25.9.2006 17:00 

Dne: 21.9.2006 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


