
 
 
  Počet 

Přítomni:  JUDr.Jiří Kovář, Ing. J. Sedláček, Ing.R.Varta,Ing.M.Hlaváč,pan J.Černý , 
 Ing.O.Res,Ing.M.Kučerka                                    
 

     7 

Omluveni:                                                                                                                  
                                                                  

       0 
 

 
1.Kontrola úkolů: 
 
 
1.1. Sekretářka GCA odeslala dopis společnosti GolferIS s upozorněním, že pokud nebudou stránky dokončeny do 

31.7.2018 změní SR GCA model spolupráce s GolferIS. 
Zástupce společnosti Golfer IS kontaktoval osobně při turnaji Morava Tour Ing.M.Hlaváče a sdělil mu, že je 
připraven na schůzku k tématu dokončení webu GCA. SR GCA rozhodla, že jej bude telefonicky kontaktovat 
31.7.2018 Ing.J.Sedláček a zjistí situaci.    
Odpovídá:Ing.J.Sedláček 
                                               

 
1.2. SR GCA schválila návrh dopisu členům o zrušení členství a rozhodla počkat s jeho odesláním do 6.8.2018 

vzhledem k tomu, že několik členů uhradilo roční poplatek v posledních dnech. 

SR GCA pověřuje paní M.Svobodovou kontrolou stavu neuhrazených poplatků k 6.8.2018 a teprve poté k 
odeslání dopisu o zrušení členství 
Odpovídá:M.Svobodová 
Termín:6.8.2018 
 

1.3. SR GCA rozhodla o kontrole statutů členství GCA (přidružené členství) a ukládá paní M.Svobodové vyzvat 
majitele Studentských členství k předložení  potvrzení o studiu do 3.9.2018. 
Odpovídá.M.Svobodová               

             Termín:3.9.2018 
 
 
2.Různé: 
 
 
2.1.  SR GCA konstatovala, že Výbor ČGF stále nezpřístupnil zápisy za celé funkční období. Vyčká do příštího    

       zasedání Výboru ČGF a pak zváží další kroky. 
       Termín:3.9.2018 

 
2.2.       JUDr.Jiří Kovář poděkoval Ing.R.Vartovi za přípravu Prezidentského poháru, který proběhl 8.7.2018. 
 
 
2.3. SR GCA projednala přípravu Mistrovství klubu na rány 15.-16.9.2018 a schválila ceny pro vítěze jednotlivých  

      kategorií. 
 
 
2.4. SR GCA schválila dodatek k pracovní smlouvě se sekretářem klubu paní Martou Svobodovou s účinností     

      k 1.8.2018. 
      Odpovídá:Ing.J.Sedláček, Marta Svobodová 
      Termín:1.8.2018 

 
 
2.5. SR GCA se zabývala situací kolem týmových soutěží, kterých se družstva GCA zúčastnila v letošním roce a  

      pověřila vedoucí TCM slečnu I.Foretovou , Ing.J.Sedláčka, JUDr.J.Kováře a kapitány týmů, aby připravili návrh    
      koncepce na příští sezónu. 
      Termín.30.10.2018 

 
                                                                                                                         
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

Termín příštího zasedání SR GCA:3.9.2018 v 10.00hod.             

Místo: Golfhotel Austerlitz 

Zpracovala: JUDr.J.Kovář 

Dne:30.7.2018 ve Slavkově u Brna 

 

Za SR GCA:                                                                        ……………………………………………… 

                                                                                      Prezident GCA JUDr.J.Kovář 

 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č.6/2018 
ze dne 30.7.2018 

 



 

 

 

                

 
 


