Zápis ze zasedání SR GCA č.5/2021
ze dne 24.5.2021

Přítomni:

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

6

Omluveni:

Ing.M.Kučerka

1

1. Kontrola úkolů:

1.1.

SR řešila neuhrazené roční poplatky.
Členové GCA, kteří neuhradili roční poplatky pro rok 2021 jsou od 16.4.2021 blokováni na
serveru ČGF.
Sekretářka klubu opět telefonicky kontaktovala členy s neuhrazeným ročním poplatkem a
upozornila je na tuto skutečnost.
Bylo uhrazeno 15 členství, zůstává 14 neuhrazených členství. Členům s neuhrazeným
ročním poplatkem bude odesláno upozornění SR, že jejich členství v GCA bude dne
15.6.2021 zrušeno dle článku VI.7.Stanov GCA.
Odpovídá: M.Svobodová
Termín: 1.6.2021

1.2.

Ing.J.Sedláček informoval SR o přípravách TCM na letošní rok.
Ing.J.Sedláček uvedl, že bylo osloveno cca 109 dětí s členstvím v GCA. 58 dětí souhlasí se
zařazením do TCM a další s oslovených zatím na výzvu nereagovali.
Aktualizovaná tabulka se jmény hráčů měla být předána Správní radě 1.5.2021.
Pan Sedláček uvedl, že tabulka není doplněná, jelikož hráči špatně reagují na dotazník a
paní Sovadinová začala hráče kontaktovat telefonicky.
SR GCA pověřila sekretářku GCA, aby se spojila se paní Sovadinovou pozvala ji na příští
zasedání SR a nabídla pomoc při kontaktování členů TCM.
Odpovídá:Ing.J.Sedláček, paní Irena Sovadinová
Termín:28.6.2021

1.3

SR GCA vypsala soutěž o návrh designu trička pro reprezentační družstva.
Termín ukončení soutěže 31.5.2021.
Vyhodnocení nejlepšího návrhu proběhne 15.6.2021.
Informace o soutěži jsou zveřejněny na webu klubu a Facebooku.
Odpovídá: Ing. M. Kučerka
Termín:15.6.2021

1.4.

SR GCA se zabývala řešením otázky výše ročních příspěvků v příštích letech, s ohledem
na propad příjmů a kumulovanou inflaci za poslední roky.
Členové SR přednesli své návrhy a poté proběhla diskuse.
Bylo odsouhlaseno, že pracovní skupina ve složení pan Kovář, pan Sedláček, paní
Kozáková, pan Kučerka a pan Varta se sejde na online zasedání 7.6.2021 ve 14.30 hod.
Bude prodiskutována otázka výše členských příspěvků ve vazbě na smlouvu s hřištěm.
Většinový názor bude předložen G.I.A. k projednání.

Výstup z těchto jednání bude předložen SR ke schválení tak, aby mohl být navržen Valné
hromadě GCA v roce 2022.
Odpovídá: SR GCA
Termín:28.6.2021
1.5.

Členové SR diskutovali o materiálech zaslaných z ČGF (rozpočet 2021 a výsledky
hospodaření 2020) a seznámili se s prezentací kandidátů na volené funkce ČGF.
Termín konference ČGF je stanoven na 24.7.2021
SR GCA vyčká na další podklady k volební konferenci a na příštím zasedání zaujme
stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022 a k voleným kandidátům na funkce ve vedení
ČGF. Delegát konference za GCA bude schválen na příštím zasedání SR.
Odpovídá: SR GCA
Termín:28.6.2021

1.6.

Ing. R. Varta informovoval, že byl vypsán první klubový turnaj na 30.5.2021.
Sekretářka klubu odeslala všem členům informaci o turnaji a opatřeních, která je nutné
při hře dodržovat s ohledem na nařízení v souvislosti s Covid-19.
Další klubové turnaje a formát hry budou vypisovány postupně dle aktuální situace.
SR GCA jednohlasně schválila vydávání voucherů jako ceny na klubových turnajích ve
stejném formátu jako v minulých letech.
Vouchery zajistí pan Varta ve spolupráci s paní Svobodovou.
Odpovídá: Ing.R.Varta, paní Marta Svobodová
Termín:30.5.2021

Místo: Slavkov u Brna
Zpracovala: Marta Svobodová
Dne:25.5.2021
Termín příští SR: 28.6.2021 ve 14.30 hod.
Za SR GCA:

………………………………………………
Prezident GCA JUDr.J.Kovář

