Zápis ze zasedání SR GCA č.10/2021
ze dne 22.11.2021

Přítomni:

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

6

Omluveni:

Paní V.Kozáková

1

1. Kontrola úkolů:
1.1.

Ing. Jaroslav Sedláček ve spolupráci s vedoucí TCM zajistí cenovou nabídku klubových
triček pro reprezentační družstva a členy GCA.
Po upřesnění ceny rozešle sekretář GCA všem členům informaci o možnosti zakoupení
klubových triček. Platba bude provedena předem na uvedený účet. Termín ukončení
objednávek bude 15.1.2022.
Slečna Šmejkalová zajistila seznam reprezentace a velikostní tabulky.

1.2.

Ing. Jaroslav Sedláček dořešil podpis smlouvy s vedoucí TCM slečnou Melánií Šmejkalovou.

1.3.

Ing.M.Hlaváč informoval SR GCA o závěrech z Přípravné konference ČGF.
Na konferenci byla vysoká účast a výbor byl k dotazům členů vstřícný. Zástupcům klubů
byla nabídnuta možnost nahlédnout do dokumentů k rozpočtu ČGF na příští rok.
Prezident ČGF ve svém projevu informoval například o dalších možnostech dotací pro
golfu.
Dotaz: pan Kovář
Jak byl zdůvodněn ztrátový rozpočet?
Odpověď: pan Hlaváč
Měl by být financován z rezerv.

1.4.

Ing.J.Sedláček předložil návrh výše ročních poplatků pro rok 2022 a návrh úpravy Stanov
GCA týkající se věkových hranic u jednotlivých forem členství.
Návrh odešle Ing.J.Sedláček všem členům SR a bude dále řešen na příštím zasedání SR.

1.5.

SR GCA navrhla termín VH GCA na 14.2.2022.
S ohledem na epidemickou situaci se zvažuje i možnost přípravy VH online.

1.6.

Dne 17.12.2021 v 16.00 hod. se sejde volené část SR GCA a budou řešeny podmínky
smlouvy mezi Austerlitz Golf s.r.o. a Golf Clubem Austrelitz z.s.

2.Různé:
2.1.
2.2.

Ing.R.Varta informoval SR, že se zúčastní regionální konference ČGF a zmínil témata o
kterých by chtěl na konferenci hovořit.
V rozpočtu GCA pro rok 2022 bude zohledněno zvýšení platu sekretáře. Na příštím
zasedání SR bude výše platu odsouhlasena.

2.3.

Sekretář zajistí materiály týkající se TCM od slečny Šmejkalové a rozešle všem členům SR.

2.4.

SR GCA řešila žádost Ing. Kubíkové ze dne 15.11.2021 a konstatuje, že Stanovy
GCA bohužel neumožňují vyhovět její žádosti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Místo: Slavkov u Brna
Zpracovala: Marta Svobodová
Dne:22.11.2021
Termín příští SR: 17.12.2021 v 17.00 hod. (místo bude upřesněno)
Za SR GCA:
…………………………………………
Prezident GCA JUDr.J.Kovář

