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Zápis ze zasedání SR GCA č. 3/2007 
ze dne 23.2.2007 

 
 Členové SR GCA Počet 

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

Program jednání: 
1. Koncepce práce TCM v zimní sezóně 2006/2007 
 Zasedání SR se účastnil i vedoucí TCM GCA J. Vlašín. Seznámil SR s následujícími body: 

• Předsezónního soustředění TCM v Turecku se zúčastní celkem 19 osob. 
• S předpokládaným rozpočet soustředění v Turecku v členění. 
• Dále se projednávala záležitost povinnosti TCM (ve vztahu k ČGF) uspořádat 2 turnaje pro mládež s vypsanými 

požadovanými kategoriemi a vztah GCA k Moravské dětské túře 2007. 
   

 Odpovídá: J. Vlašín Termín: 26.3.2007 

2. VIII. Ročník K+K Monarchie Trophy 
 Viceprezident O. Res seznámil SR s informacemi o připravovaném VIII. Ročníku turnaje K+K Monarchie Trophy, 

což je turnaj „repre“ výběrů seniorů ze států bývalého Rakouska-Uherska. V soutěži s 3 hracími dny se každý 6-ti 
členný tým utkává s každým národním týmem ČR, Maďarsko, Rakousko a Slovinsko ve hře na jamky. 

Rada města ve Slavkově u Brna (5. řádná schůze dne 5.2.2007) souhlasí s použitím znaku města pro Austerlitz 
Golf s.r.o. na prezentačních materiálech při akci K+K Monarchie Trophy v roce 2007. 

SR vyslovila souhlas s podporou tohoto turnaje a definovala max. možnou spoluúčast GCA na finančním zajištění 
organizace tohoto turnaje. SR vyjádřila souhlas, aby za turnaj po organizační stránce převzal odpovědnost za GCA 
Oldřich Res a aby v následujícím období informoval SR o všech podstatných okolnostech. 

   

 Odpovídá: O. Res Termín: 26.3.2007 

3. Projednání žádostí členů o přerušení členství v GCA na rok 2007 
 SR projednala a odsouhlasila následující žádosti členů GCA – konkrétní podmínky vázané na „Přerušené členství“ 

se řídí striktně zněním „Stanov GCA“: 

• 0280410: Pavel Fejfar (z důvodů dlouhodobého pobytu mimo ČR v roce 2007) 
• 0280411: Petra Fejfarová (z důvodů dlouhodobého pobytu mimo ČR v roce 2007) 

   

 Odpovídá: M. Wojnar, M. Svobodová Splněno 

4. Odsouhlasení dopisů členům GCA po VH 2007 
 SR projednala znění dopisu, kterým bude členská základna informována o konání VH  klubu a který rekapituluje 

výši ročních členských příspěvků v roce 2007 a způsobu jeho úhrady v termínu do 30.3.2007. 

Zároveň projednala a odsouhlasila obsah dopisu, kterým budou všichni členové obeslání s kopií svého profilu 
s kontaktními informacemi v databázi klubové evidence a požádáni, aby aktualizovali či doplnili podstatné údaje. 
Spolu s tím bude zaslán i formulář „Udělení souhlasu se zpracováváním a evidováním osobních údajů“, dle zákona 
č. 101/2000 Sb. a zákona č. 133/2000 Sb. v platných zněních a další informace. 

   

 Odpovídá: M. Lapiš, M. Svobodová Termín: 26.3.2007 

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

• FRONK Emanuel (převod stránek www.gca.cz na jiného poskytovatele), (správa a provoz www.gca.cz 
za 2/2007), (správa a provoz www.gca.cz za 3 až 12/2007) 

• Oxygen Solutions, s.r.o. (správa a provoz www.gca.cz za 1/2007) 
• GLANC, s.r.o. (pronájem sálu VH 2007 + občerstvení) 
• M. Svobodová (vedení agendy GCA za měsíc únor 2007) 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

Příští termín jednání SR GCA: 26.3.2007 16:00 

Dne: 27.2.2007 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
Za GCA: ……………………………………………… 
 Prezident Jiří Kovář 


