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Zápis ze zasedání SR GCA č. 8/2007 
ze dne 16.6.2007 

 
 Členové SR GCA Počet 

Přítomni: J. Kovář , M. Kučerka, , M. Wojnar ,O. Res, J.Giacintova 5 
Omluveni: R. Válka, M. Lapiš, V. Dostál, 3 
   

Program jednání: 
1. Kontrola úkolů z předchozích jednání SR: 

 1.a / Zpracování pravidel pro rozhodčí: 
 • Na konci roku 2007 končí platnost licencí všech rozhodčích – březen 2008 bude nové školení pro region 

• Je třeba připravit směrnici pro fungování rozhodčích 
 Odpovídá: M. Wojnar Termín: Úkol TRVÁ 

   

 1.b / VIII. Ročník K+K Monarchie Trophy: 
 • o. Res informoval o – 4 denním turnaj :Hrála se série  her: jamkovka Česko – Rakousko,foursome, fourballs, 

hra na rány. Turnaje se zúčastnilo 66 hráčů a 14 osob doprovodu,. I přes nepřízeň počasí turnaj měl velmi 
příjemný charakter. Vyúčtování seniorské asociaci, 6 reklamních smluv- Miele, Renocar,Jurek, Symerský,  
Wisconsin, mediálně časopis Golf a Slovenský zpravodaj. Poděkování patří všem zúčastněným. 

  O. Res dopracuje celkovou finanční zprávu o příjmech a výdajích  a doloží fotodokumentaci k reklamním             
smlouvám                                  

   

 Odpovídá: O. Res Termín: příští SR 

 1.c / Dotace JM kraje na podporu TCM ze dne 20. dubna: 
 Dotace Jihomoravského kraje – je třeba zjistit , kdy dostaneme smlouvu k podpisu 
   

 Odpovídá: J. Giacintova Termín: příští SR 

 1.d / Posílení ženského družstva extraligy: 
 • Družstvo bylo posíleno o slovenskou „dvojku“ Bubánovou hcp 3,1 a Kateřinu Prokopovou ze Šilheřovic, obě 

získaly studentské členství, Bubánová získá následně čestné členství. Po dobu studia budou platit roční 
poplatek 1800 ,-Kč. Letošní fee jim bylo odpuštěno. 

 
   

 Odpovídá: J.Vlašín, J. Giacintova Splněno 

 
 1.e / Placení ročních fee: 
 • Byly odeslány dopisy členům ohledně nezaplacených roční fee doporučeně v celkové částce 2.300,-Kč za 

poštovné                                              
  

   

 Odpovídá: M.Lapiš, J. Giacintova Termín: Splněno  

 

 

 

1.f / Instalace programu IBM Lotus Notes: 

 SR povolila instalaci programu k evidenci členské základny pro zastupujícího sekretáře a rozšíření tarifu Vodafonu 
o přenos dat. 

 Odpovídá: M.Lapiš, M. Wojnar Termín: TRVÁ  

 1.g / Dotace ČSTV: 
 ČSTV – úkol splněn, dotace nám zůstává v plné výši, zjistit telefonicky,proč nebyla součástí dopisu smlouva. 

Zjistí J.Giacintova  
 

 Odpovídá:  J. Giacintova 
 
 

Termín: příští SR 
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2. Odsouhlasení došlých faktur vůči GCA: 
 SR odsouhlasila uhrazení následujících faktur: 

• Viktor Jánošík– reprezentace GCA) 
• Seniorská reprezentace:  
• Telefon  
• Giacintova: cestovné  
 

3. Převod studentského členství p. Chmelaře  
 – SR souhlasí s transformací členství na osobní, je třeba odblokovat na serveru a vystavit nový certifikát. 

 
 Odpovídá:  J. Giacintova Termín: příští SR 

4. Konference prezidentů klubů ČGF  
 • J.Kovář informoval SR, že náš klub bude hostit konferenci prezidentů 25.-26.10.2007. Součástí 

konference bude turnaj prezidentů. Je třeba zjistit, co očekává ČGF od pořádajícího klubu a co jim 
v nákladech proplatí . Dohodnuto, že M.Kučerka připraví  poháry pro vítěze, a zazněl návrh objednat na 
večer cimbálovou muziku. J. Giacintova zjistí od Míry Holuba finanční podporu ČGF. 

 Odpovídá:  J. Giacintova Termín: příští SR 

5. Ing. Krpálková 
 • Byl projednán, schválen obsah  a odeslán dopis advokátce ing. Krpálkové. SR apeluje na majitele hřiště, 

aby provedl v krátké době opatření zabraňující těmto zraněním ( síť na konci drivingu) 

 

6. Dětské členství 
 • Byl projednán návrh osamostatnění dětského členství, SR souhlasí se zavedením samostatného 

dětského členství do Valné hromady a ukládá M.Lapišovi, J. Giacintové a J. Vlašínovi vypracovat návrh 
k doplnění stanov, promyslet provázanost na TCM i v souvislosti s dotacemi  a rozvojem klubu. 

 
 Odpovídá:  M.Lapiš, J. Giacintova, J. Vlašín Termín: příští SR 

7. Dopis pana Neštického 
 • Dopis pana Neštického se týká stížnosti na velký počet komerčních turnajů a špatnou informovanost 

webových stránek. Z hlediska počtu komerčních turnajů je počet stále stejný. SR souhlasí s kritikou web 
stránek a pověřuje všechny členy SR k přispění aktualizace svými články. J. Giacintova se spojí 
telefonicky s panem Fronkem a zařídí toto právo pro všechny členy SR. 

• J. Kovář odpoví p. Neštickému dopisem, kde zdůvodní, že seniorský turnaj nebyl zadán na server ČGF a 
to způsobilo neinformovanost o obsazenosti hřiště. 

 
 Odpovídá:  J. Giacintova, J. Kovář Termín: příští SR 

8. TCM 
 • Na příští SR bude pozván pan J. Vlašín, aby podal informaci o činnosti trenérů , celého TCM.  

V tomto kontextu žádá SR o výpis přehledu faktur trenérů ke dni 30.6.2007 pí Jakoubkovou. 

 
 Odpovídá:  J. Giacintova Termín: příští SR 

10. Různé: 
  

• Účetnictví – SR žádá informaci o zaplacení daně a termínu podání daňového přiznání 

 
   

10. Termín konání příští Správní rady je 3.8.2007 v 17:00 hodin.  

 
Dne: 24.7.2007 
Zpracoval: Jana Giacintova 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


