
 

           

 

 

 
 
             Zápis ze zasedání SR GCA č.2/2022 

               ze dne 14.2.2022 

 

 
Přítomni: Ing. J. Sedláček, Ing. M. Hlaváč, Ing. R. Varta, Ing.M.Kučerka, 

Ing. K.Libenská (delegována za Austerlitz Golfhotel) 

 

     5 

Omluveni:                                                                                                                  

                                                                  

JUDr.J.Kovář, Mgr.R.Vrbka, paní V.Kozáková      3 

 

 

1. Kontrola úkolů: 

                                                                                                                                                                                                                                                      

         

1.1. Trička pro reprezentační družstva jsou objednána.  

Členové klubu dostali informaci, že si mohou trička závazně objednávat u sekretáře GCA 

na gca@gca.cz. Termín ukončení objednávek 5.3.2022. 

Členové klubu budou na možnost nákupu upozorněni také na VH 28.2.2022. 

 

Odpovídá: Ing. J.Sedláček, slečna Šmejkalová 

  

1.2. Termín VH GCA 28.2.2022. 

Členům klubu byla odeslána pozvánka na VH spolu s jednacím a hlasovacím řádem, 

stanovami GCA, návrhem usnesení a vzorem plné moci. 

Informace jsou umístěny také na webu. 

Výsledky hospodaření a rozpočet předá Ing. J.Sedláček sekretáři k umístění na web 

nejpozději 8 dnů před konáním VH.  

Členům klubu bude 5 dnů před konáním VH odeslána informace o epidemických 

nařízeních v době konání VH. 

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

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

          Termín:28.2.2022 

Odpovídá: Marta Svobodová  

 

 

1.3. SR GCA řešila podmínky smlouvy mezi Austerlitz Golf s.r.o.  a Golf Clubem Austrelitz z.s. 

Ing. Jaroslav Sedláček přednesl podmínky smlouvy. Delegátka Austerlitz Golf s.r.o. 

Ing.K.Libenská uvedla, že s uvedeným návrhem nesouhlasí. 

Obě strany se dohodli, že o podmínkách smlouvy (včetně finančních podmínek) bude 

rozhodovat Valná hromada GCA 28.2.2022. 

 

          Termín:28.2.2022 

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“. 

 

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: 5.3.2022 

Odpovídá: Marta Svobodová   

mailto:gca@gca.cz


     

1.5. Ing. R. Varta předložil návrh na úpravu Interní směrnice č.1 – náhrady. Na toto téma 

proběhla diskuse. Ing. J.Sedláček uvedl, že upřesní některé údaje a na příštím zasedání 

SR bude směrnice dořešena. 

 

Odpovídá: Ing.J.Sedláček 

           

 

 

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

 

Místo: Slavkov u Brna 

Zpracovala: Marta Svobodová 

Dne:15.2.2022 

Termín příští SR: bude upřesněn 

 

Za SR GCA:               

 

…………………………………………       

Viceprezident Ing.J.Sedláček                                             

 

 

 

 

 

                

 

 


