
             Zápis ze zasedání SR GCA č.7/2020
               ze dne 22.6.2020

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

     6

Omluveni:                        

                                       

JUDr. J.Kovář      1

1. Kontrola úkolů:

                                                                                                                                                                              

1.1.     Sekretářka GCA rozeslala upozorňující emaily členům, kteří dosud neuhradili roční poplatky a také je telefonicky
           kontaktovala. Neuhrazené členství je od 31.5.2020 blokováno na ČGF.
           V případě neuhrazení ročních poplatků k 1.7.2020 bude těmto členům členství v GCA dle článku III.6 „Stanov 
           GCA“ zrušeno. 

          
           Termín: 1.7.2020
           Odpovídá: M.Svobodová

                      
1.2.     SR GCA jednohlasně schválila další žádosti členů o možnost platit v roce 2020 pouze udržovací roční poplatek.

          
1.3.     Ing.J.Sedláček informoval, že dotace pro TCM jsou nově vázány na vykazování tréninků dětí a mládeže jejich
           trenéry.
           Vedoucí TCM Irena Foterová je pověřena organizací schůzky s trenéry, kde bude trenéry informovat o zapojení do
           systému vykazování tréninků.
           Ing.J.Sedláček připraví do příštího zasedání SR systém finanční podpory trenérů.

    
           Termín:27.7.2020
           Odpovídá:Ing. J.Sedláček, paní Irena Foretová

1.4.     SR GCA jednohlasně schválila Ing. Jaroslava Sedláčka delegátem konference ČGF, která se bude konat dne 27.
           června 2020 v Hotelu Step v Praze.

           
1.5.     Ing. J.Sedláček informoval SR GCA, že GCA nemá nárok na dotace z programu podpory sportovních organizací
           postižených celosvětovou pandemií COVID-19 „COVIDSPORT“, schválený usnesením vlády č. 590 ze dne 1. 6. 
           2020.

1.6.     SR GCA děkuje Ing. V. Dostálovi (kapitán družstva) a celému družstvu mužů za reprezentaci GCA v soutěži 3.liga
           družstev - mužů.
           Třetí a čtvrté kolo se uskuteční ve dnech 11. - 12. července 2020 na hřišti ve Slavkově u Brna

2.Různé 

 
2.1.     SR GCA v souvislosti s incidentem ze dne 30.5.2020, odsuzuje jakékoliv jednání, které je v rozporu s golfovou
           etikou a dobrými mravy. Současně apeluje na všechny členy GCA, návštěvníky Austerlitz Golf Resortu a personál 
           resortu, aby výše uvedené zásady striktně dodržovali.

2.2.     SR GCA schvaluje pokračování spolupráce s Golf Shopem paní Petry Vítkové při uplatnění voucherů (ceny do
           klubových turnajů).

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

Termín příštího zasedání SR GCA: 27.7.2020 v 10.00 hod.

Místo: Golf hotel Austerlitz

Zpracovala: Marta Svobodová

Dne:22.6.2020 ve Slavkově u Brna

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

                                                                                          Viceprezident  Ing. J.Sedláček



               


