Zápis ze zasedání SR GCA č.1/2021
ze dne 12.2.2021

Přítomni:

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

Omluveni:

7

0

1.

SR byla svolána zejména z důvodu schválení hlasování členů GCA o účetní uzávěrce za
rok 2020 a ročního plánovaného rozpočtu GCA na rok 2021.
Na úvod, SR poděkoval J.Kovář paní Kozákové za technické zorganizování online SR.

2.

Prezident a viceprezident GCA, jakožto statutární orgán klubu, navrhli toto hlasování
v souladu s ustanovením §19 zákona č. 191/2020 (známý jako „LEX COVID“) a
zároveň dle instrukcí České unie sportu (ČUS).

3.

Součástí korespondenčního hlasování, které nahrazuje konání VH je „Jednací řád pro
hlasování per rollam“) , který byl schválen statutárním orgánem spolku Golf Club
Austerlitz z.s., IČO 488 38764. Tímto bylo rozhodnuto, že valná hromada spolku v roce
2021 proběhne vzdáleně s hlasováním per rollam.

4.

Diskuse k hlasování „per rollam“.
4.1.
4.2.

4.3.

Ing. M.Kučerka souhlasí s tímto způsobem hlasování a poznamenal, že členy
GCA zajímá v tuto chvíli výše ročních poplatků.
Ing.J.Sedláček upozornil dále na skutečnost, že GCA byla schválena dotace NSA
(Národní sportovní agentura) ve výši cca 230.000,-Kč.K tomu, aby GCA byla
částka vyplacena je třeba doložit schválenou „zprávu o hospodaření za rok 2020
a rozpočet pro rok 2021“.
Ing.R.Varta se dotázal jak proběhne hlasování. Ing. J.Sedláček objasnil, že dle
Jednacího řádu pro hlasování per rollam.

5.

Všech 7 členů SR souhlasilo s tímto způsobem konání VH GCA.

6.

Ing.J.Sedláček přednesl zprávu o hospodaření v roce 2020. Zde dále uvedl, že veškeré
náklady v roce 2020 byly díky Covid -19 nižší a tudíž došlo k úsporám cca 400.000,-Kč.
6.1.

Paní V.Kozáková k položce V.2. uvedla, že nebyla přečerpána, protože si hráči
týmu „B“ hradili ½ částky na reprezentační oblečení GCA cca 44.000,-Kč.

7.

Po krátké diskusi byla zpráva o hospodaření za rok 2020 schválena všemi 7 hlasy
přítomných členů SR.

8.

Ing.J.Sedláček přednesl „Návrh rozpočtu pro rok 2021“.
-

uvedl, že vychází z databáze členů GCA, kterou má klub momentálně k dispozici
u nákladů je rozpočet podobný jako v roce 2020
výše ročních poplatků zůstává stejná i pro rok 2021

-

v kolonce „klubové zázemí“ je zatím 0 vzhledem k tomu, že nám nejsou známy
požadavky „hotelu“ za poskytované klubové zázemí a dotázal se pana Vrbky, jakou
mají představu o ceně.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

8.7.
8.8.

8.9.

9.

Pan Vrbka uvedl, že pokud se bude vycházet ze smlouvy pro rok 2020 – její,
přílohy kde je uvedeno 8. bodů, jež definují poskytované služby klubu, jsou
ochotni ponechat tento rozsah služeb za stejnou cenu i pro rok 2021.Cítí se však
nedoceněni a do budoucna po roce 2021 bude toto téma k diskusi.
Pan Vrbka dále uvedl, že i přes uzavření „hotelu“ bývalo parkoviště plné.
Jiří Kovář k tomuto tématu uved, že pokud se bude opakovat situace
s uzavřením hotelu kvůli Covidu bude GCA nucen snížit úhradu za využití služeb.
V roce 2020 považovala SR GCA situaci za mimořádnou a proto nejednala o
snížení platby.
Paní Kozáková vznesla dotaz na pana Vrbku v souvislosti s pronájmem
parkovacích míst u prodaných bungalovů.
Údajně bylo v minulosti řečeno panem Vrbkou, že se parkovací místa prodávat
nebudou.
Pan Vrbka uvedl, že se při prodeji stala chyba při zapisování oddělovacích
měření a až při podpisu a prodeji bungalovů zjistili, že prodali i parkovací místa.
Pan Varta se dotázal, proč GCA jedná s „hotelem“ a „hřištěm“ proč není jeden
subjekt, který by byl partnerem GCA.
Pan Sedláček, vysvětlil že GCA se o to v minulosti pokoušela, ale zatím se to
nepodařilo dohodnout.
Pan Vrbka také reagoval na dotaz pana Varty - nemá problém se dohodnout s
„hřištěm“, aby služby „hotelu“ byly pod smlouvou GCA a G.I.A., ale upozornil
pana Vartu , že pak bude GCA postaven před hotovou věc a GCA přijde o
možnost vyjednávat s „hotelem“ o ceně a rozsahu služeb.
Paní Kozáková vznesla dotaz proč se do poplatků za využívaní hřiště
započítávají i členské poplatky za veřejná členství a proč platí GCA v roce 2021
88% ročních poplatků G.I.A.
Reagoval pan Hlaváč jako zástupce „hřiště“, že smlouva mezi GCA a G.I.A
zahrnuje % ze všech vybraných ročních poplatků. Dále pan Hlaváč uvedl, že
veřejní členové využívají driving range a tréninkové plochy, park a mají vstup
na 18. jamkové hřiště se slevou na fee a proto je to součástí smlouvy mezi GCA
a G.I.A.
Na druhou část otázky paní Kozákové výše poplatků pro rok 2021 za využití
hřiště odpověděl pan Sedláček – uvědomme si, že ve smlouvě je inflační
doložka a proto od jejího podpisu došlo k navýšení, až na 88%.
J.Kovář doplnil, že se za uplynulé období zvýšili roční poplatky jen
„kosmeticky“ a nikoliv o inflaci.Tudíž je k dnešnímu dni platba do G.I.A. vyšší
než ve smlouvě uvedených 80 %.
Na tuto dílčí diskusi reagovala paní Kozáková konstatováním – smlouva s G.I.A.
je platná budeme se jí řídit.

Poté probíhala další diskuse k návrhu rozpočtu 2021.
9.1.
9.2.

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

Pan Varta se dotázal proč se částka v položce IV.2.bod 2. – trenéři mládeže
nevyplácí rovnou rodičům.
Odpověděl Ing.J.Sedláček s tím, že celý proces je upraven směrnicemi GCA –
zejména č.1/ 2009.
Její revize byla SR jednohlasně schválena 12.9.2020.Dále Ing.Sedláček uvedl,
že oproti obdrženým dotacím na podporu mládežnického golfu je pro GCA velmi
problematické účetně vykazovat peníze vyplácené rodičům.
J.Kovář k tomuto bodu uvedl také to, že je jde o motivační prvek vůči trenérům,
aby se snažili mít co nejúspěšnější svěřence v družstvech GCA.
Paní Kozáková poté navrhla, aby došlo k revizi všech směrnic GCA. O tomto
bodu se nehlasovalo.
Paní Kozáková dále konstatovala, že po proběhlé diskusi s panem Vrbkou bude
tedy nutné na výdajové straně rozpočtu pro rok 2021 připočítat cca 400.000,-Kč
za úhradu klubového zázemí a tím bude rozpočet v mínusu cca 600.000,-Kč.
Pan Sedláček reagoval na tuto připomínku tak, že na úhradu tohoto schodku
bude využita rezerva, které je ve výši cca 3.600 000,-Kč.
Jeho odpověď doplnil J.Kovář, že pokud by roční poplatky kopírovaly inflaci,
nevytvářel by se rozpočtový schodek v takové výši.

10.

Proběhlo hlasování o rozpočtu pro rok 2021 s tímto výsledkem:
PRO : JUDr.J.Kovář, Ing. J.Sedláček, Ing.M.Kučerka, Ing. M.Hlaváč, Mgr. R.Vrbka
PROTI: Paní V.Kozáková
ZDRŽEL SE: Ing.R.Varta
JUDr.Jiří Kovář konstatoval, že návrh rozpočtu pro rok 2021 byl schválen.

11.

SR bere na vědomí, že JUDr.J.Kovář , Ing. J. Sedláček ve spolupráci se sekretářem
GCA zajistí VH GCA „per rollam „ v nejbližším možném termínu.

12.

Příští SR v online podobě proběhne 8.3. 2021 ve 14.30 hod.

Zápis zpracoval : JUDr. Jiří Kovář
Dne: 12.2.2021 v Modřicích
Za SR GCA : …………………………………………..
JUDr.Jiří Kovář

