
             Zápis ze zasedání SR GCA č.2/2020
               ze dne 10.2.2020

Přítomni: JUDr. J. Kovář, Ing. J. Sedláček, Ing. M. Hlaváč, Mgr. R. Vrbka,
Ing. M. Kučerka, Ing. R. Varta, paní V. Kozáková                                 

     7

Omluveni:                        
                                       

     0

1. Kontrola úkolů:

1.1       SR přesunula projednávání možností propagace klubu na další zasedání SR.
             
            Odpovídá: SR                                                                                                                                               

                                                                                                                      
1.2.      Mgr. Radovan Vrbka předložil v souladu se stanovami GCA o.s. článek V., bod V .1 odstavec a, dokument o
            nominaci do SR za Austerlitz Golf s.r.o. 
            Austerlitz Golf s.r.o. bude ve SR GCA na základě rozhodnutí výše uvedené společnosti zastupovat 
            Mgr. Radovan Vrbka.
            Pan Radim Válka předložil před Valnou hromadou 3.2.2020 v souladu se stanovami GCA o.s. článek V, bod 
            V .1 odstavec a, dokument o nominaci do SR za Golf Invest Austerlitz a.s.
            Golf Invest Austerlitz a.s. bude ve SR GCA na základě rozhodnutí výše uvedené společnosti zastupovat 
            Ing. Michal Hlaváč.
            Oba dokumenty jsou založeny na sekretariátu GCA.

1.3.      Prezident GCA JUDr. J. Kovář navrhl do funkce viceprezidenta GCA Ing. J. Sedláčka.
            Hlasování: PRO  6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
            Ing. Jaroslav Sedláček byl jmenován viceprezidentem GCA.

            Prezident GCA JUDr. J.Kovář navrhl do funkce vedoucího STK GCA Ing. R. Vartu.
            Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
            Ing. R. Varta  byl jmenován vedoucím STK GCA.

1.4.      JUDr. J. Kovář přednesl dopis od člena GCA Ing. Davida Kostelky týkající se platby za klece pro úschovu bagů.
            Ing. David Kostelka uvádí, že v roce 2019 bylo od něj inkasováno 500 Kč za službu, která měla být podle  
            smlouvy o poskytování klubového zázemí a služeb mezi Golf Clubem Austerlitz o.s. a Austerlitz Golf s.r.o. pro 
            členy GCA zdarma. Při požádání dokladu o úhradě bylo Ing. D. Kostelkovi řečeno, že za tuto službu se doklady 
            nevydávají a platby se zapisují pouze do sešitu.
            JUDr. Jiří Kovář uvedl, že toto není jediný případ kdy členové za uskladnění bagů a vozíků platili což potvrdil i 
            Ing. R. Varta, který zaplatil za pronájem klece v roce 2019 částku 300 Kč.
            Odpověď: Mgr. R. Vrbka
            Je to chyba, která se neměla stát, zjistím jak k tomu došlo a zařídíme vrácení neoprávněně vybrané platby 
            všem poškozeným.
            Mgr. R. Vrbka přinese na příští zasedání sešit, do kterého se platby zapisovaly.
            Paní V. Kozáková: V emailu členům by mělo být uvedeno, že v letošním roce bude již uskladnění bagů a vozíků
            za úplatu.
            JUDr. J. Kovář: Nejdříve bude specifikována smlouva a rozsah služeb s Austerlitz Golf s.r.o.

            Sekretářka GCA rozešle všem členům klubu email, aby se přihlásili členové, kteří byli takto poškozeni. Informace
            bude zveřejněna také na webu a nástěnce.
            Členové se mohou přihlásit na emailové adrese gca@gca.cz nebo na libenska@hotelausterlitz.cz
              
            Odpovídá: Mgr. R. Vrbka, paní M. Svobodová   
            Termín: 24.2.2020
             

1.5.      JUDr. J. Kovář žádá Austerlitz Golf s.r.o. o položkové rozepsání faktury za občerstvení na VH 3.2.2020.
            Faktura je vystavena na částku 14.000Kč.
          
            Odpovídá: Mgr. R. Vrbka   
            Termín: 24.2.2020

mailto:gca@gca.cz


1.6.       JUDr. J. Kovář informoval SR, že dokument s návrhem na změnu stanov GCA předložený Ing. Janem Neštickým 
             na Valné hromadě 3.2.2020 je neplatný, jelikož obsahuje podpisy některých členů GCA dvakrát.
             Jedná se konkrétně o podpis paní Jadrníčkové a pana Zálešáka. 
             Dokument je přiložen k zápisu ze SR.

 1.7.    Paní V. Kozáková bude kontrolovat po zahájení golfové sezóny pravidelně knihu námětů a stížností a bude
           předávat podněty k řešení SR GCA a G.I.A. a.s.

 1.8.     Sekretářka GCA provede opětovnou aktualizaci kontaktů členů GCA. Členům bude odeslána výzva o aktualizaci 
            emailových a poštovních adres, popř. telefonních čísel.
            Výzva bude odeslána emailem a sms zprávou. Informace bude zveřejněna  na nástěnce a webu GCA.
            Další kontrola kontaktů proběhne jako již tradičně při výdeji karet ČGF, kdy jsou členové vyzváni ke kontrole 
            a doplnění svých kontaktů. 
            Na příštím zasedání SR bude řešena komunikační koncepce klubu.
           
            Odpovídá: paní Marta Svobodová, SR GCA   
            Termín: 24.2.2020

1.9.      Prezident GCA zmínil dotaz Ing. J. Čuříka z VH, který by se rád zúčastnil zasedání SR.
            Sekretářka klubu požádá Ing. J. Čuříka,  aby zaslal SR témata, o kterých by chtěl hovořit.
            Poté s ním dohodne termínu účasti.

            Odpovídá: paní M. Svobodová   
            Termín: 24.2.2020

1.10.     Reciprocity
             Paní V. Kozáková vznesla dotaz, kdo uzavírá reciprocity a nabídla pomoc při vyjednávání s
             dalšími hřišti.
             Odpověď: Ing. M. Hlaváč 
             Reciprocity uzavírá majitel hřiště. Pro letošní rok jich plánujeme cca 18. Dále máme obnovenou i 100%
             reciprocitu se Skalicí. Větší rozšíření reciprocit neplánujeme, ale můžeme o tom přemýšlet podle toho, o jaké 
             konkrétní hřiště se jedná.
             Aktuální seznam reciprocit bude před sezónou zveřejněn na www.agrt.cz.

             Odpovídá: Ing. M. Hlaváč
             
1.11.     Prezident klubu zmínil dotaz z Valné hromady týkající se zveřejněných stanov GCA na www.justice.cz a na
             stránkách GCA 
             Ing. J. Sedláček se omluvil za opomenutí a zajistí, aby na ,, justici“ byla stejná verze stanov GCA jako na 
             stránkách GCA.
             SR GCA zmocňuje Ing. J. Sedláčka zřídit datovou schránku jejímž prostřednictvím odešle aktuální stanovy GCA.

              Odpovídá: Ing. J. Sedláček    
              Termín: 24.2.2020

            
1.12.     Prezident GCA hovořil o možnostech jiného způsobu hlasování na Valné hromadě, než je dosavadní papírová
             forma. (elektronické nebo online)
             Člen GCA Ing. M. Lapiš nabídl pomoc při přípravě tohoto modelu. SR nabídku přijala. 

             Odpovídá: paní Marta Svobodová, JUDr. J. Kovář
 

1.13.      JUDr. J. Kovář přečetl další dotaz z Valné hromady, který se týká klubových turnajů a to konkrétně
              skládání flightů na přání.
              Prezident GCA navrhuje udělat nějaké kompromisní řešení, například hrát každý třetí klubový turnaj
              s možností skládání flightů.
              Odpověď: Ing. R. Varta
              Možnosti jsou tři:
              1. Podle HCP
              2. Flighty na přání, ale pouze v rámci kategorie HCP
              3. Losování v rámci kategorie
              STK GCA zváží všechny možnosti a navrhne řešení.

              Odpovídá: Ing. R. Varta 
              Termín: 24.2.2020

1.14.      SR GCA hlasovala o zrušení stravenek na klubových turnajích.
              SR GCA jednohlasně odsouhlasila zrušení stravenek na klubových turnajích.
              Startovné na klubových turnajích zůstává 100 Kč

1.15.      Mgr. R.Vrbka se zeptal na průběh hlasování na Valné hromadě.
              Proběhla dvacetiminutová diskuse.
              SR GCA dospěla k jednoznačnému názoru, že Valná hromada proběhla řádně a konstatovala, že některé
              administrativní nedostatky způsobené neočekávaně vysokou účastí členů (průměrně se Valné hromady účastní 
              50 členů) neměly žádný vliv na výsledky voleb. 

http://www.justice.cz/
http://www.agrt.cz/


              Před zahájením opakované volby  prezidenta a členů SR byla provedena kontrola přítomných na VH a bylo 
              vydáno 353 hlasovacích lístků. To byl skutečný počet přítomných v okamžiku zahájení voleb. Z tohoto počtu 
              vycházela i nadpoloviční většina důležitá pro volbu.

1.16.     Člen GCA pan Pikula vznesl dotaz týkající se letních greenů.
          
             Odpovídá: Ing. M. Hlaváč

1.17.     Prezident klubu navrhl snížit cenu společnosti Austerlitz Golf s.r.o. za poskytování klubového zázemí a služeb
             v souvislosti se změnou rozsahu služeb např. vyjmutí místnosti pro uskladnění bagů a vozíků.
             Odpověď: Mgr. R. Vrbka 
             Budu nucen požadovat navýšení jiných položek ze smlouvy
             Odpověď: JUDr. J. Kovář
             Prosím nacenit jednotlivé položky ze smlouvy a specifikovat jejich rozsah.
             Dále žádám, aby byl naceněný návrh služeb doručen na gca@gca.cz nejpozději 3 dny před dalším zasedáním
             SR.

2. Různé:

     
2.1.       Mgr. R. Vrbka vznesl dotaz, co si má představit pod stále zmiňovaným pojmem klubový život?
             Odpověď: JUDr. J. Kovář 
             Podle mne si asi pod tímto pojmem představuje každý něco jiného.
           
2.2.       Dále probíhala diskuse o akcích v klubovně a případné stavbě nové klubovny. Pan Mgr. Radovan Vrbka řekl,
             že nemá nic proti stavbě nové klubovny v režii GCA.

2.3.       Ing. J. Sedláček upozornil, že SR opakovaně už roky žádá od vedení Austerlitz Golf s.r.o., aby bylo zveřejněno
             kdy a jak je klubovna obsazena a kdy není členům klubu k dispozici. Už několikrát bylo toto vedením Austerlitz 
             Golf s.r.o. přislíbeno, ale náprava stále nenastala.

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

Termín příštího zasedání SR GCA:24.2.2020

Místo: Golf hotel Austerlitz

Zpracovala: Marta Svobodová

Dne:11.2.2020 ve Slavkově u Brna

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

                                                                                          Prezident GCA JUDr. J. Kovář

               

mailto:gca@gca.cz
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Návrh na změnu stanov GCA ke schválenína valnou hromadu, konanou dne

3,2.2020

1. Navrhujeme rozšířit správní radu na počet 9 členů

2. Navrhujeme omezit volebníobdobí prezidenta na 2 období

Ve Slavkově 3.2.2O2O

členové GCA Jmeno
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Návrh na změnu stanov GCA ke schválenína valnou hromadu, konanou dne

3.2,2o2o

1. Navrhujeme rozšířit správní radu na počet 9 členů

2, Navrhujeme omezit vt,,rební období prezidenta na 2 období

Ve Slavkově 3.2,2O2O

členové GCA jméno i
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