
 

           

 

 

 
 
             Zápis ze zasedání SR GCA č.3/2021 

               ze dne 29.3.2021 

 

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

 
     5 

Omluveni:                                                                                                                  
                                                                  

Ing.M.Kučerka, Mgr.R.Vrbka 

 
     2 
 

 
1. Kontrola úkolů: 
                                                                                                                                                                                                                                                      
 

                     
1.1. SR GCA jednohlasně schválila změnu termínu úhrady ročních poplatků GCA pro rok 2021 do 15.4.2021.              

SR GCA ukládá sekretáři GCA rozeslat členům klubu dopis o úhradě ročních poplatků.   
 
Odpovídá: M.Svobodová                                                                                                       
Termín: Splněno 
 

1.2. SR řešila blokace členů při neuhrazeném ročním poplatku pro letošní rok.  
Členům, kteří neuhradí roční poplatky bude odesláno upozornění. 
SR rozhodla, že členové, kteří neuhradí roční poplatky do 15.4.2021 budou od 16.4.2021 blokování na serveru 
ČGF tzn. člen nemůže využívat členství a není mu umožněno přihlášení do turnajů. Člen bude na serveru ČGF 
odblokován po uhrazení ročního členského poplatku pro rok 2021 v plné výši. Odblokování členů bude probíhat 
vždy v úterý a pátek.  
Karty ČGF budou vydávány členům na recepci po uhrazení ročního poplatku od 17.4.2021. 
Veškeré informace umístí sekretář GCA na web. 

Odpovídá: M.Svobodová 
Termín:15.4.2021 
    

1.3.     Soutěž o návrh designu trička pro reprezentační družstva GCA. 
           SR GCA pověřila Ing. M.Kučerku, aby písemně zpracoval manuál, jakým způsobem bude soutěž vypsána,  
           vyhodnocena atd. a předal sekretáři GCA ke zveřejnění na webu do 2.4.2021. 
           Termín zahájení soutěže 6.4.2021 a termín ukončení soutěže 31.5.2021. 
           Vyhodnocení nejlepšího návrhu proběhne 15.6.2021. 

                                                                                                                                                                   
          Odpovídá: Ing. M. Kučerka 
           Termín:2.4.2021 
 
1.4.     Ing.M.Hlaváč informoval SR, že projekt  Školní golf je pozastaven a toto pololetí pravděpodobně probíhat    

    nebude. 

          Odpovídá: Ing.M.Hlaváč 
 
1.5.     Ing.J.Sedláček informoval o přípravách TCM na letošní rok. 

- Na webu byl dnes umístěn seznam reprezentantů GCA 
- G.I.A poskytuje zdarma žetony hráčům ze seznamu 
- Ing. J.Sedláček uvedl, že do 14 dnů bude zveřejněn počet dětí, které budou zařazeny do TCM 
- Paní Irena Sovadinová připravila novou přihlášku do TCM a rozeslala všem členům klubu do 18 let. 
- Paní Irena Sovadinová informovala trenéry o programu evidence lekcí, návrh směřuje k tomu, že hráči si 

budou do systému evidence lekcí zapisovat tréninky sami, program bude např. rozesílat členům TCM data 
tréninků a turnajů 

- Ing. J.Sedláček řekl, že od 15.4.2021 bude vyhodnocena první vlna odpovědí  

          Paní Kozáková se dotázala co můžeme od vyhodnocení očekávat a také, jak bude následně pokračovat    
          komunikace s rodiči a dětmi, kteří budou souhlasit se zařazením do TCM. 
         
          JUDr.J.Kovář řekl, že vyhodnocení má být zpracováno detailně a musí obsahovat tabulku, ve které bude  
          uveden věk dětí, HCP, souhlas či nesouhlas se zařazením do TCM a další informace. 
 
          Odpovídá:Ing.J.Sedláček, paní Irena Sovadinová 

    Termín:15.4.2021 
 
 
 
 
 
 



1.6.       SR GCA řešila dotaz člena klubu na upřesnění termínu platby seniorských ročních poplatků, na toto téma  
             proběhla dlouhá diskuse. 
             SR po právní konzultaci rozhodla, že členové GCA ve věkové kategorii 60 let, respektive 55 let u žen, budou  
             platit poměrnou část stanoveného ročního poplatku dle toho, jak budou s ohledem na ustanovení Stanov GCA  
             přeřazeni do poplatkové kategorie SENIOR/SENIORKA. O konkrétní výši svého poplatku budou členové na svoji  
             žádost vyrozuměni sekretářem klubu. 

    
      Odpovídá: Marta Svobodová 
      Termín:3.4.2021 
 

1.7.      SR GCA jednohlasně schválila žádosti o udržovací poplatek pro rok 2021 celkem 21 členům GCA, kteří v souladu  
            se stanovami podali žádost ve stanoveném termínu a uhradili příslušný poplatek.       

 
1.8. Smlouva o pronájmu klubového zázemí mezi GCA a Austerlitz Golf se prodlužuje automaticky o 1 rok dle článku 

5.1.smlouvy. 
Termín: Splněno    

 
1.9. Členové SR GCA dostali zpracovaný materiál týkající se výše ročních příspěvků na okolních hřištích. Na příštím 

zasedání se bude SR GCA tímto bodem dále zabývat, s ohledem například na věk od kdy se platí seniorské 
poplatky, cenu dětských členství, výši vstupního poplatku atd. 
 

   
2.Různé: 

 

2.1.      SR GCA řešila dotaz člena GCA na možnost slevy ročního poplatku z důvodu vládních nařízení - Covid 19. 
            SR jednomyslně odsouhlasila, že výše ročních poplatků pro rok 2021 zůstane ve výši schválené online VH GCA. 
            Termín úhrady ročních poplatků byl prodloužen z 31.3.2021 do 15.4.2021. 
 
             
2.2.      Členové SR diskutovali o materiálnech zaslaných z ČGF (rozpočet 2021 a výsledky hospodaření 2020). 
            Na příštím zasedání SR GCA zaujme stanovisko zda bude chtít vystoupit na konferenci ČGF s připomínkami. 

 

 

 

Místo: Slavkov u Brna 

Zpracovala: Marta Svobodová 

Dne:30.3.2021  

Termín příští SR: 26.4.2021 ve 14.30 hod.  

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

                                                                                            Prezident GCA JUDr.J.Kovář 

 

 

 

 

                

 

 


