Zápis ze zasedání SR GCA č.6/2021
ze dne 29.6.2021

Přítomni:

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

6

Omluveni:

Mgr.R.Vrbka

1

1. Kontrola úkolů:

1.1.

SR řešila neuhrazené roční poplatky.
Členům GCA, kteří neuhradili roční poplatky pro rok 2021, bylo členství v GCA k 15.6.2021
zrušeno dle článku VI.7.Stanov GCA.

1.2.

SR obdržela rezignaci paní Ireny Sovadinové na funkci vedoucí TCM GCA.
SR GCA rezignaci přijala, paní Irena Sovadinová končí ve funkci vedoucí TCM k 30.6.2021.
SR GCA děkuje paní Sovadinové za dlouholetou práci pro klub.
Paní Sovadinová navrhla kandidáty na funkci vedoucího TCM pana Jaromíra Černého jun. a
slečnu Melánii Šmejkalovou.
SR GCA pověřila dočasně vedením TCM GCA pana Jaromíra Černého jun.
Termín od 1.7.2021 do 30.8.2021.
Ing.Jaroslav Sedláček zajistí předání agendy TCM panu Jaromíru Černému jun.
Na příští zasedání SR GCA 26.7.2021 budou pozváni kandidáti na funkci vedoucího TCM,
aby představili svou vizi vedení TCM GCA v příštích letech.
Odpovídá:Ing.J.Sedláček
Termín:29.6.2021

1.3

Vyhodnocení soutěž o návrh trička GCA postupuje podle zadání výběrového řízení.
Odpovídá: Ing. M. Kučerka
Termín:26.7.2021

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.
Pracovní skupina ve složení pan Kovář, pan Sedláček, paní Kozáková, pan Kučerka a pan
Varta odsouhlasila návrh, který bude prodiskutován s vedením G.I.A. na příštím zasedání
SR. Za G.I.A. bude na SR přizván pan Radim Válka.
Odpovídá: SR GCA
Termín:26.7.2021

1.5.

Členové SR diskutovali o materiálech zaslaných z ČGF (rozpočet 2021, výsledky
hospodaření 2020) a seznámili se s prezentací kandidátů na volené funkce ČGF.
Členové SR GCA se shodli, že online prezentace kandidátů do volených funkcí vedení ČGF
byla tristní. Díky situaci kolem covid-19, neměla SR GCA více možností se s kandidáty
seznámit a zjistit zda splňují požadovaná kritéria. Z těchto důvodů nebude GCA
podporovat žádného z kandidátů ve volbách do vedení ČGF.
Ing. R.Varta připraví návrh dopisu pro ČGF s vysvětlením situace a postoje SR GCA. Po
korekci SR, bude dopis předán na ČGF paní Fulínové k rozeslání všem klubům v ČR.
Odpovídá: SR GCA
Termín:26.7.2021

1.6.

Ing. Sedláček navrhl schválit Interní směrnici – náhrady 2021.
Paní Kozáková a Ing. Varta navrhují přesunout hlasování o směrnici na příští zasedání SR,
jelikož členové SR nebyli informování, že bude směrnice řešena a neměli možnost
směrnici prostudovat.
SR GCA odhlasovala, že schválení Interní směrnice proběhne na příštím zasedání SR.
SR GCA jednohlasně schválila proplacení nákladů za turnaje Agátě Křenkové - 20.000Kč,
Marku Šmerdovi – 5.000Kč a Davidu Šmerdovi – 5.000Kč.
Odpovídá:Ing.J.Sedláček, Ing.R.Varta. paní V.Kozáková

2.Různé:
SR GCA řešila dotaz členky klubu paní Pavézkové, týkající se možnosti hry v parku pro členy
klubu, kteří platí v letošním roce udržovací poplatky.
SR děkuje za podnět, ale bohužel dle Stanov GCA bod VII.5.d.) nemůže žádosti vyhovět.
,,udržovací osobní členství – kategorie, do níž bude na základě své žádosti zařazena fyzická
osoba. Osoba zařazena do této kategorie má právo platit nižší vstupní příspěvek, jehož výše pro
tuto kategorii bude určena SR klubu. Po dobu účasti člena v této kategorii nemůže člen
vykonávat práva člena podle čl. VIII. písm. a) až d) stanov klubu“.
SR GCA se bude návrhem dále zabývat a projedná možnosti řešení a případně připraví návrh
úpravy stanov na VH GCA 2022. Sekretář GCA odešle člence odpověď na dotaz.
Odpovídá:M.Svobodová
Termín:1.7.2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Místo: Slavkov u Brna
Zpracovala: Marta Svobodová
Dne:29.6.2021
Termín příští SR: 26.7.2021 ve 10.00 hod. ve Slavkově u Brna
Za SR GCA:

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

