
             Zápis ze zasedání SR GCA č.5/2020
               ze dne 24.4.2020

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

                                       

JUDr. J.Kovář      1

1. Kontrola úkolů:

1.1        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo GCA dotaci na sportovní činnosti dětí a mládeže
            (Výzva - Můj klub) ve výši 229.900 Kč.

                                                                                                                                                                              
1.2.       Ing. M.Hlaváč informoval SR GCA o provozu hřiště v současné situaci a o aktualizaci provozního řádu hřiště. 
             Dále informoval o instalaci nových toalet na hřišti. Toalety budou zprovozněny do 14. dnů a bude zde umístěn i 
             provozní řád kde bude doplněna otevírací doba.

1.3.       SR GCA schválila výdej karet ČGF od 5.5.2020. Karty si členové mohou vyzvednout po úhradě ročního členského
             poplatku na recepci. U výdeje karet  bude na recepci připraven  seznam členů, kteří nemají v evidenci klubu
             uvedenou emailovou adresu a členové budou vyzváni k doplnění svých kontaktů.

          
             Termín: 5.5.2020
             Odpovídá: M.Svobodová

1.4.       V příštím týdnu bude členům GCA odeslán email obsahující informace:
            - aktualizovaný provozní řád hřiště
            - výdej karet ČGF (včetně informace o změně HCP na kartách ČGF)
            - informace o zprovoznění toalet na hřišti

             
             Termín:30.4.2020
             Odpovídá: M.Svobodová, Ing.M.Hlaváč, V.Kozáková

1.5.       SR GCA obdržela od několika členů klubu dotaz na případnou změnu výše ročních poplatků, z důvodů omezení
             venkovních sportů ve stavu nouze.
             SR tyto dotazy projednala a jednosmyslně se shodla na ponechání výše poplatků na rok 2020, jak bylo 
             schváleno řádnou VH. 
             Omezení venkovních sportů včetně golfu bylo krátkodobé a nemělo téměř žádný dopad na začínající sezónu 
             2020. 
             SR již informovala o prodloužení zvýhodněné platby poplatků, jako reakci na tuto současnou situaci. Termín byl 
             prodloužen z 31.3.2020 na 30.4.2020. Do toho data je tedy možné platit zvýhodněný roční poplatek.

            Osobní členství 14.900,-

            Přidružené osobní členství (manžel/manželka člena s OČ) 10.900,-

            Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku – potvrzení o studiu) 2.600,-

            Seniorská kategorie (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let) 10.400,-

            Firemní členství STŘÍBRNÉ 32.000,-

            Firemní členství ZLATÉ 32.000,-

1.6.      Ing. J.Sedláček informoval o přihlášení reprezentačních družstev GCA do soutěží ČGF.

1.7.      SR GCA rozhodla, že smlouvy klubu s G.I.A. a.s. a  s Austerlitz Golf s.r.o. nebudou zveřejňovány.
            V případě zájmu může člen GCA písemně požádat Správní radu o sdělení údajů z těchto smluv a  Správní rada 
            požadované informace poskytne.

     



1.8.     Paní Kozáková a pan Sedláček informovali, že proběhla schůzka mezi zástupci SR GCA a Austerlitz Golf s.r.o na
           které byla řešena smlouva o poskytování klubového zázemí a služeb. Zástupci obou stran bylo předběžně 
           odsouhlaseno, že platby za poskytované služby by mohly být řešeny % paušálem. Poskytované služby, jejich 
           kvalita a rozsah budou specifikovány a projednány SR a zástupci hotelu a po případném schválení pak budou 
           tvořit součást smlouvy. 

         
           Termín:22.5.2020
           Odpovídá: Ing. J.Sedláček, paní V.Kozáková, Mgr.R.Vrbka

           
1.9.     SR GCA jednohlasně schválila žádosti členů o možnost platit v roce 2020 udržovací poplatek.
           Sekretář GCA odešle členům rozhodnutí SR.

           Termín: 24.4.2020
           Odpovídá: M.Svobodová             

1.10.    Na příštím zasedání SR GCA bude řešena komunikační koncepce klubu směrem k členům.

           Odpovídá: paní V.Kozáková
           Termín: 22.5.2020

2. Různé:

     
2.1.      Sekretářka GCA tlumočila dotaz člena MUDr. J. Váchy týkající se možnosti poskytnout roční členský poplatek
            jako sponzorský dar klubu. Dořešením zda a za jakých podmínek je to možné je pověřen Ing. J.Sedláček a       
            paní M. Svobodová

                                                                                                                                                                              

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

Termín příštího zasedání SR GCA: 22.5.2020 v 11.00 hod.

Místo: Golf hotel Austerlitz

Zpracovala: Marta Svobodová

Dne:25.4.2020 ve Slavkově u Brna

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

                                                                                          Viceprezident Ing.J.Sedláček

               


