
             Zápis ze zasedání SR GCA č.3/2020
               ze dne 24.2.2020

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.      Ing. Josef Čuřík předložil na SR GCA podněty a vysvětlil jejich následné možné řešení. Viz. níže

 

1. motivace pro stávající členy GCA při získávání nových členů GCA 

      -     na základě získání členství v klubu a následném zaplacení řádného poplatku pro daný kalendářní
rok (osobní  
             přidružené, studentské, senior členství…)

- vysvětlí předkládající p. Čuřík – formy motivace ke zvážení SR GCA.
- adresováno SR GCA

Odpovídá: SR GCA
Termín: příští zasedání SR 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. volné fee na hru pro hosta – přenosné na druhou osobu v rodině

- vysvětlí předkládající p. Čuřík 
- adresováno SR GCA

 Odpovídá: G.I.A.
 Termín: příští zasedání SR GCA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. dohovor SR GCA se zástupcem – provozovatelem hotelu/restaurace

      -     na základě plánu obsazenosti (měsíční , 3 měsíční..) následné vymezení prostor pro návštěvníky
akce / členy  
             klubu – následná informace členům klubu..

- vysvětlí předkládající p. Čuřík 
- adresováno SR GCA a zástupci provozovatele hotelu/restaurace

Odpovídá: Austerlitz Golf s.r.o.
Termín: příští zasedání SR GCA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

4. vymezení práv a povinností maršála konajícího službu…kontakt na recepci k dispozici…

- vysvětlí předkládající p. Čuřík 
- adresováno zástupci majitele resortu / hřiště

 Odpovídá: G.I.A
 Termín: příští zasedání SR GCA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



5. stav - vzhled info. nástěnky před vchodem na recepci /restauraci – vzhled, aktuálnost 

- vysvětlí předkládající p. Čuřík 
- adresováno SR GCA
- adresováno SR GCA a zástupci majitele resortu / hřiště..

Odpovídá: GCA a G.I.A
Termín: příští zasedání SR GCA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. pozornost před hrou na recepci (viz. ostatní hřiště / kluby)

- vysvětlí předkládající p. Čuřík 
- adresováno SR GCA

            Odpovídá: GCA a G.I.A.
            Termín: příští zasedání SR GCA

1.3.      Na minulém zasedání přečetl JUDr. J. Kovář dopis člena GCA Ing. Davida Kostelky týkající se platby za
            klece pro úschovu bagů viz. Zápis ze SR 2/2020 bod. 1.4.
            Pan Vrbka řekl, že sešit na zapisování plateb neexistuje. 
            Dosud se na výzvu ozvalo devět členů, kterým bylo s omluvou nabídnuto vrácení peněz nebo kompenzace 
            formou pronájmu klece pro úschovu bagů na letošní rok.

            
            Hlasování: PRO 7 členů SR

          
1.4.       JUDr. J. Kovář požádal na minulém zasedání SR Austerlitz Golf s.r.o. o položkové rozepsání faktury za
             občerstvení na VH 3.2.2020. Faktura byla vystavena na částku 14.000Kč.
             Položková faktura byla Austerlitz Golf s.r.o. předložena.
             SR GCA souhlasí s úhradou faktury.

            
             Hlasování: PRO 7 členů SR 

1.5.      Po vznesené námitce Ing. J. Neštického k bodu 1.6. zápisu ze SR 2/2020 SR konstatuje, že návrh byl podaný
            správně. Chyba vznikla při sčítání podpisů pod návrhem na minulém zasedání SR. Tímto se SR omlouvá.

1.6.       SR ukládá sekretářce GCA doplnit informaci na webových stránkách - výzva k aktualizaci kontaktních údajů.
             Doplněno bude,, Prosím informujte o aktualizaci kontaktů i své známé “.
             Ve spolupráci s Ing. J. Vrbickým bude řešeno nedoručování emailů, které jsou členům rozesílané hromadnou 
             poštou.

            Odpovídá: Marta Svobodová, Ing. M. Hlaváč
            Termín: příští zasedání SR

                            
1.7.      Ing. J. Sedláček informoval SR, že zřídil datovou schránku jejímž prostřednictvím odeslal aktuální stanovy GCA
            na www. justice.cz.
            Aktivační kód je založen na sekretariátu. Viz. Zápis ze SR 2/2020 bod 1.11.

    
1.8.      Prezident GCA osloví Ing . M. Lapiše, který zpracuje nabídku na možnost elektronického nebo online hlasování
            na Valné hromadě. Viz. Zápis ze SR 2/2020 bod 1.12.

            Odpovídá:JUDr. J. Kovář
            Termín:příští zasedání SR

1.9.      Paní Vladislava Kozáková navrhla uspořádat akci pro dětí členů GCA. Na příští zasedání přinese návrh.

            Odpovídá:Vladislava Kozáková
            Termín:příští zasedání SR

1.10.     SR GCA ukládá sekretáři GCA odpovědět na nabídku panu Danielovi( Hrej golf). Nabídka byla předána G.I.A

             Odpovídá: Marta Svobodová
             Termín: 26.2.2020



1.11.      Ing. R. Varta navrhl možnosti hry na kloubových turnajích.
              Viz. Zápis ze SR 2/2020 bod. 1.13.
              6 x turnaj ve stávajícím formátu ( na rány / stableford, řazení dle HCP )
              3 x turnaj flighty na přání z toho 2 x v rámci kategorie a 1 x napříč kategoriemi ( Prezidentský pohár)
              3 x Texas scramble

              Hlasování: PRO 7 členů SR

            
1.12.      Pan Radim Válka za G.I.A. odpověděl na dotaz pana Pikuli.

1.13.       SR GCA jednohlasně zvolila delegátem Konference ČGF 21.3.2020 Ing. Roberta Vartu a náhradníkem
              Ing. Jaroslava Sedláčka.

1.14.      Návrh kapitánů týmů GCA:

              Tým B: paní V. Kozáková, Ing. V. Dostál
              Za organizaci a rozpočet B týmů odpovídá paní V. Kozáková

              Seniorská družstva: Ing. R. Duraja, Ing. J. Hůrková
              Za organizaci a rozpočet seniorských družstev odpovídá Ing. R. Duraja

              Kapitáni reprezentačních družstev GCA: paní I. Nebeská, paní I. Foretová, 
              paní M. Šmejkalová, pan J. Kovář, pan J. Černý jun, Ing .J. Sedláček
              Za organizaci  a rozpočet reprezentačních týmů odpovídá paní I. Foretová a Ing. J. Sedláček

    
              Hlasování: PRO 7 členů GCA

               
1.15.       SR GCA upozorňuje partnery klubu u nichž se uplatňují poukázky (ceny do turnajů), aby spolu s fakturou
               předkládali i vybrané poukázky.

1.16.      SR GCA pověřuje paní V. Kozákovou, paní M. Svobodovou a Ing. M. Hlaváče přípravou komunikační koncepce
              klubu směrem k členům.

              Hlasování: PRO 7 členů GCA
              Termín: 30.4.2020

1.17.      SR GCA pověřuje Ing. J. Sedláčka a Ing. M. Hlaváče prověřit možnost umístit volné fin. prostředky  klubu
              na spořící účet ( termínovaný vklad ). 

              SR GCA pověřuje Ing.J . Sedláčka a Ing. M. Hlaváče prověřit povinnost zavedení EET při platbách v GCA.

              Hlasování: PRO  7 členů GCA
              Odpovídá: Ing. J. Sedláček, Ing. M. Hlaváč
              Termín: příští zasedání SR

1.18.      SR GCA  pověřuje sekretáře GCA kontrolou databáze GCA s ohledem na přechod mezi kategoriemi členství.

              Odpovídá: M. Svobodová
              Termín: 10.3.2020

1.19.      Každý bod zápisu ze SR se odsouhlasuje na zasedání SR. Po obdržení návrhu má každý člen SR dva dny na to,
              aby podal připomínky k zápisu. Pokud se člen SR v termínu nevyjádří bere se tento projev jako souhlas se 
              zápisem.

              Hlasování: PRO 7 členů SR

1.20.      Mgr. Radovan Vrbka za Austerlitz Golf s.r.o. předložil požadovaný naceněný návrh – poskytování zázemí a  
              služeb pro členy GCA. Tento návrh je přiložen k zápisu. Proběhla dlouhá diskuse.
              V diskuzi také zaznělo :
              R. Vrbka - jsou naceněny jen platby za služby bez klubovny. Co se týče klubovny - pokud se na navržené        
              smlouvě domluvíme, ta bude v době, kdy v ní nebudou svatby a akce hotelu, zdarma.
              J. Sedláček - upozorňuji na fakt, že smlouva je bez DPH a k jednotlivým položkám je nutno připočíst ještě    
              DPH.
              V. Kozáková - Když bude klubovna zdarma, tak proč je v nabídce i položka 1800 Kč / den za pronájem
              klubovny ? To nedává smysl.

             



             

              R. Vrbka - tato cena je pro případy, že by chtěli členové GCA klubovnu pouze pro sebe. Jinak je využívání 
              klubovny zdarma myšleno tak, že do ní může kdokoliv, tedy i nečlenové GCA.
              R. Varta - tak ale nikdo z členů GCA funkci klubovny nechápe. Navrhuji objednat klubovnu na všechny víkendy 
              od března do října, dle nabídky, tedy za 1800 Kč/ den jen a pouze pro členy GCA. Hotel nám samozřejmě   
              oznámí, ve kterých termínech je to možné a kdy ji chce pro své akce. a možné to není.
              R. Vrbka - to není za cenu 1800 Kč den možné. Tato cena je výrazně snížená a je vázaná na to, že se 
              domluvíme na cenách za služby.
              JUDr. J. Kovář poté navrhl vyjmout z nabídky položky, parkovací místo pro prezidenta a mistry klubu, sprchy a 
              parkovací místa u restaurace a bungalovů. S tím, nechť si Austerlitz Golf s.r.o. tyto služby zpoplatní. Upozornil 
              na to, že klub platí za něco, za co nečlenové GCA neplatí.
              dotaz R. Varty na J. Sedláčka - má SR mandát jednat o nabídce, která o více než 200 000 Kč překračuje objem 
              peněz schválený rozpočtem ?
              J. Sedláček - s největší pravděpodobností můžeme jednat jen do částky nepřesahující částku schválenou  
              rozpočtem pro tyto účely.
              SR GCA pověřila jednáním paní V. Kozákovou a Ing. J. Sedláčka jednáním s Austerlitz Golf s.r.o. o jiném        
              návrhu ceny služeb pro klub. Dále pověřila sekretářku klubu, aby návrh smlouvy hotelu obsahovala příloha  
              zápisu a to včetně doplněné ceny s DPH ( cenu s DPH doplní hotel )

              Hlasování: PRO 7 členů GCA
              Termín: příští zasedání SR

1.21.     SR GCA pověřila sekretářku umístit na web. informaci týkající se podávání žádostí o možnosti platit v roce 2020
             udržovací roční poplatek.

             Odpovídá: M. Svobodová
             Termín: 26.2.2020 

1.22.     SR GCA pověřila Ing. R. Vartu objednáním poukázek a hologramů ( ceny do klub. turnajů ).

             Odpovídá:Ing. R. Varta
             Termín: 25.2.2020

2. Různé:

     
2.1.      Sekretářka GCA tlumočila dotaz pana Koudelky týkající se změny vstupních poplatků za Firemní čl. v GCA.
            SR konstatuje, že tato problematika je v kompetenci Valné hromady. V případě, že bude tento požadavek 
            vznesen bude se jím Valná hromada zabývat.

                                                                                 
                                                                                                                

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

Příloha: Nabídka služeb Austerlitz Golf s.r.o.

Termín příštího zasedání SR GCA: 27.3.2020 v 9.30 hod.

Místo: Golf hotel Austerlitz

Zpracovala: Marta Svobodová

Dne:25.2.2020 ve Slavkově u Brna

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

                                                                                          Prezident GCA JUDr. J. Kovář

               



Rozpis ročních nákladů - nájem Golf club Austerlitz

č. položka očet jedn. Kč/jedn. Kč celkem

1. 3

2. 210 600 Kč

3. 12

4. Měsíční provoz čistícího zařízení (ofuk bot a dalšího vybavení) 10

5. 210

6.
7. použití WC á 5Kč/os, 50osob/den 210 250 Kč

CELKEM
CENA S DPH ( cca 21 %)

Ve Slavkově u Brna, 20.2.2020

Mgr. Radovan Vrbka
jednatel

AUSTERLITZ GOLF s.r.o.
Rašínova 2
602 00 Brno
IČ: 49447394
DIČ: CZ49447394

Roční pronájem parkovacího místa (prezident, mistryně klubu, 
mistr klubu) 25 000 Kč 75 000 Kč

Denní, sdílený  pronájem a provoz šatny, sprch 20os/den, 
spotřeby 20 ks ručníků/den (1 ks ručník = 10 Kč, 1x sprcha= 
20Kč), využití uzamykatelných skříněk pro členy zdarma 126 000 Kč

Měsíční pronájem kanceláře sekretáře GCA vč. spotřeby energií, 
internetového připojení, ostrahy 2 000 Kč 24 000 Kč

2 000 Kč 20 000 Kč

Roční paušál - parkovací místa u restaurace a bungalovů - 50 
parkovacích míst (5Kč/hod/25míst, 10hod denně) 2 500 Kč 262 500 Kč

Roční paušál - zpracování výyledků turnajů, tisk výsledků, 
pronájem nástěnky 5 000 Kč

52 500 Kč
512 500 Kč
625 250 Kč

úschovna bagů 2.000Kč/osoba/rok,   člen GCA 1.000Kč/rok

pronájem klubovny 1.800,-/den, možno pronajímat po půldnech

Klubovna bude v době, kdy nebude využita hotelem, pro členy GCA 
zdarma ( primárně pro členy GCA, ale  bude zdarma k dispozici i  
nečlenům GCA ). 
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