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Zápis ze zasedání SR GCA č. 9/2007 
ze dne 3.8.2007 

 
 Členové SR GCA Počet 

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

 Odpovídá: O. Res Termín: příští SR 

 1.c / Dotace JM kraje na podporu TCM ze dne 20. dubna: 
 SR schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 200.000,-Kč- na provoz TCM, k vyúčtování je 

třeba kopie všech dokladů s označením dotačního titulku, je třeba informovat účetní. 
Fotokopii smlouvy předat Slávkovi Sedláčkovi. 

   

 Odpovídá: J. Giacintova Termín: příští SR 

 1.d /  ženské družstvo extraligy: 
 • Družstvo žen neudrželo soutěž extraligy – náskok byl už moc velký z předešlých kol a posílení Karlštejna 

nebylo možné zlomit 
   

 Odpovídá:  Splněno 

 
 1.e / Placení ročních fee: 
 Dořešit situaci neplatičů na příští SR , M. Lapiš podá informaci o stavu placení, pí Jakoubková dodá seznam , kdo 

zaplatil ze 120 obeslaných. SR rozhodla zablokovat všechny nezaplacené fee a k 1.10. bude členství zrušeno 
podle čl.4 stanov 

   

 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  

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

• Faktura za AC karty 
• Mužská reprezentace 
• Telefon  
• K+K Monarchie Trophy  

4. Konference prezidentů klubů ČGF  
 • Bod jednání na příští SR, otázka hřiště a občerstvení 
 Odpovídá:  J. Giacintova Termín: příští SR 
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5. 

Účetnictví 

 •  SR rozhodla o spolupráci auditora –firma bude vybrána na základě poptávkového řízení na podzim. 

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. Vedoucí TCM 
 • Výběrové řízení, podmínky budou vyvěšeny na stránkách GCA, do 23.8. je třeba se přihlásit a odevzdat 

CV,motivační dopis  a projekt. J. Kovář je pověřen stanovením kvalifikačních předpokladů pro tuto 
fci.Nástup do fce 3. září na základě živnostenského listu. 

 

 
 Odpovídá:   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: 
  

• Aktualizace web stránek, garantem je schválen M. Wojnar 

• Seniorské turnaje- faktura za zpracování výsledků – kdo podepsal smlouvu o spolupořádání za SR? 

• Čs.-slovenský pohár 9.-10.7.2008 , 8.7. tréninkové kolo, informační materiál na CD 

• Sportovní výsledky –muži postoupily, ženy neudržely 

• Volné fee pro GCA –bod na příští SR 

 
   

10. Termín konání příští Správní rady je 3.9.2007 v 17:00 hodin.  

 
Dne: 14.8.2007 
Zpracoval: Jana Giacintova 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


