
 

           

 

 

 
 
             Zápis ze zasedání SR GCA č.11/2021 

               ze dne 17.12.2021 

 

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

Hlaváč, Mgr.R.Vrbka, Ing. R. Varta,  Ing.M.Kučerka 

 

     7 

Omluveni:                                                                                                                  

                                                                  

      0 

 

 

 

1. Kontrola úkolů: 

                                                                                                                                                                                                                                                      

         

1.1. Ing. Jaroslav Sedláček ve spolupráci s vedoucí TCM zajistí trička pro reprezentační 

družstva a členy GCA. 

Po upřesnění ceny a zajištění velikostních tabulek, rozešle sekretář členům klubu 

informaci o možnosti zakoupení klubových triček. Závazné objednávky bude možné 

provádět pouze mailem. 

 

1.2. Ing.J.Sedláček předložil návrh výše ročních poplatků pro rok 2022.                                    

Prezident klubu připraví na příští zasedání návrh úpravy Stanov GCA týkající se věkových 

hranic u jednotlivých forem členství. 

 

1.3. Termín VH GCA 14.2.2022. 

Prezident GCA informoval o možnostech konání VH online. 

Byla představena nabídka firmy AVMEDIA, další možností je uspořádání Valné hromady 

přes Zoom nebo Online schůze.cz.  

SR zhodnotila, že konání VH online je finančně náročné a komplikované. Zatím bude 

pokračovat příprava VH za účasti členů a konečné rozhodnutí o podobě VH bude řešeno 

s ohledem na aktuální epidemickou situaci. 

Sekretář GCA rozešle členům SR Jednací řád a Stanovy GCA. 

 

1.4. Prezident GCA a Mgr.R.Vrbka budou řešit podmínky smlouvy mezi Austerlitz Golf s.r.o. a 

Golf Clubem Austrelitz z.s. 

 

1.5. Ing.R.Varta informoval SR o závěrech z regionální konference ČGF. Zmínil také body u 

kterých navrhoval změny: start profesionálních hráčů v amatérských soutěžích, postup 

týmů B, věková hranice 25. let u kategorie MID. Bohužel návrhy byly zamítnuty. 

 

1.6. Sekretář GCA rozešle veřejným členům, (kteří bez předchozí výzvy uhradili roční poplatek 

na příští rok) informaci o navrhovaném zvýšení poplatků za veřejné čl. pro rok 2022.                 

Pokud Valná hromada schválí navrhované roční poplatky bude nutné rozdíl doplatit. 

     

1.7. V rozpočtu GCA pro rok 2022 bude zohledněno zvýšení platu sekretáře. Na příštím 

zasedání SR bude na návrh prezidenta GCA výše platu dořešena. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Místo: Slavkov u Brna 



Zpracovala: Marta Svobodová 

Dne:19.12.2021 

Termín příští SR: 14.1.2022 v 15.00 hod. (místo bude upřesněno) 

 

Za SR GCA:               

 

…………………………………………                                                   

Prezident GCA JUDr.J.Kovář 

 

 

 

 

                

 

 


