
 

           

 

 

 
 
             Zápis ze zasedání SR GCA č.1/2022 

               ze dne 14.1.2022 

 

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

Ing. M. Hlaváč, Ing. R. Varta,  

 

     5 

Omluveni:                                                                                                                  

                                                                  

Mgr.R.Vrbka, Ing.M.Kučerka      2 

 

 

1. Kontrola úkolů: 

                                                                                                                                                                                                                                                      

         

1.1. Ing. Jaroslav Sedláček a slečna Melánie Šmejkalová zajistí nákup triček pro reprezentační 

družstva a členy GCA. Paní Kozáková upřesní počty členů týmu B a seniorských týmů. 

Ing. Jaroslav Sedláček zjistí cenu za jeden kus a následně sekretář rozešle členům klubu 

informaci o možnosti zakoupení klubových triček. Závazné objednávky bude možné 

provádět pouze na mail gca@gca.cz. 

SR GCA schválila finanční příspěvek 50 % z ceny triček pro členy týmu B a seniorská 

družstva, reprezentační družstva mládeže a extraligová družstva mají trička plně hrazena.  

          Termín: Ing. J.Sedláček, slečna Melánie Šmejkalová 

Odpovídá:30.1.2022   

  

1.2. Termín VH GCA 28.2.2022. 

SR GCA schválila návrh znění změny stanov GCA. Ten bude spolu dalšími dokumenty 

(pozvánka na VH, jednací a hlasovací řád, Stanovy GCA, návrh usnesení, návrh rozpočtu 

a výsledky hospodaření, plná moc) k Valné hromadě rozeslán členům. 

V pozvánce na VH bude upozornění, že účast na VH bude povolena pouze plně 

očkovaným osobám, podle aktuální epidemické situace. Jestliže nastane změna 

v epidemických opatřeních, která nedovolí konání VH budou členové neprodleně 

informování. 

Kontrola dodržování epidemických nařízení, bude probíhat před vstupem do budovy 

v aplikaci „Tečka“. Kontrolu zajistí slečna Melánie Šmejkalová spolu s členy TCM. 

Sekretář GCA zajistí prezenční listiny na VH, objedná prostory a občerstvení v Austerlitz 

Golf s.r.o. a následně provede zápis z VH. 

          Termín:28.1.2022 

Odpovídá: Marta Svobodová  

 

 

1.3. Prezident GCA podal SR informaci o závěrech z jednání s Mgr.R.Vrbkou ze dne 7.1.2022, 

na které řešili podmínky smlouvy mezi Austerlitz Golf s.r.o. a Golf Clubem Austrelitz z.s. 

Jednání o smlouvě budou dále pokračovat, dořešeny musí však být nejpozději do 

25.1.2022 z důvodu dokončení rozpočtu GCA pro rok 2022, který musí být zveřejněn dle 

článku stanov GCA IV.3.f.) 7 dnů před konáním Valné hromady. 

 

Termín:25.1.2022 

Odpovídá: SR GCA 

 

 

1.4. Sekretář GCA rozešle připomínku možnosti transformace veřejným členům, kteří již splnili 

podmínky dle stanov GCA bod.VII.8 „Držitel Veřejného členství může požádat o 

transformaci na Osobní členství v případě, že uhradil do GCA třikrát poplatek za veřejné 

členství“. 
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V dopise bude zmíněna i výhoda reciprocit (100% Ropice,100% Skalice, 1 x flight z GCA 

denně Sedín, 4 x Fee z GCA denně Malacky). 

 

Termín: 20.2.2022 

Odpovídá: Marta Svobodová   

     

1.5. SR GCA řešila zvýšení platu sekretáře.  

 

 

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

 

Místo: Slavkov u Brna 

Zpracovala: Marta Svobodová 

Dne:17.1.2022 

Termín příští SR: bude upřesněn 

 

Za SR GCA:               

 

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

Prezident GCA JUDr. J.Kovář 

 

 

 

 

                

 

 


