
 

           

 

 

 
 
             Zápis ze zasedání SR GCA č.3/2022 

               ze dne 11.4.2022 

 

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

Ing. M. Hlaváč, Ing. R. Varta, Ing.M.Kučerka, 
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Omluveni:                                                                                                                  

                                                                  

       

 

 

1. Kontrola úkolů: 

                                                                                                                                                                                                                                                      

         

1.1. Trička pro reprezentační družstva a členy klubu jsou objednána. Sekretářka klubu odešle 

členům pokyny k platbě a informace o výdeji triček. 

 

Termín: po dodání triček 

Odpovídá: Marta Svobodová 

 

1.2. Sekretářka klubu odeslala upomínky (mail a sms) členům, kteří dosud neuhradili roční 

poplatky pro letošní rok. Ve spolupráci ze SR budou neplatiči postupně obvoláni. 

 

Termín:30.4.2022 

Odpovídá: Marta Svobodová 

 

 

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

Po diskusi se obě strany dohodly na podmínkách smlouvy. Mgr. Radovan Vrbka předá 

upravenou a podepsanou smlouvu sekretáři GCA k rozeslání členům SR. 

Za GCA smlouvu podepíše viceprezident Ing. J.Sedláček. 

 

Termín:15.4.2022 

Odpovídá: SR GCA 

 

 

1.4. Sekretář GCA přidá na stránky klubu doplňující informace týkající se 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“. 

 

Termín:20.4.2022 

Odpovídá: Marta Svobodová   

1.5. Prezident klubu poděkoval paní Kozákové za přípravu dopisu členům „Ukraine Help“. 

SR děkuje členům klubu za velkou podporu a pomoc maminkám a dětem ubytovaným 

v Golfhotelu Austerlitz.  
Paní Kozáková připraví dopis členům, ve kterém bude uvedena vybraná částka a datum 

ukončení sbírky. Po uzavření sbírky se paní Kozáková osobně sejde s ubytovanými 

maminkami a dohodne formu předání pomoci.  

Členové klubu budou následně informováni o využití všech vybraných finančních 

prostředků. 

 

Termín:30.4.2022 

Odpovídá: Paní V. Kozáková  

 

https://www.gca.cz/aktuality/133/


1.6. Ing. J.Sedláček uvedl, že Interní směrnice č.1 – náhrady bude dořešena a na příštím 

zasedání SR po upřesnění údajů týkající se výběru ročních poplatků za rok 2022. 

 

Termín:16.5.2022  

Odpovídá: Ing.J.Sedláček       

 

1.7. SR GCA jednohlasně schválila kapitány týmů: 

Extraliga muži-Ing. Jaromír Černý jun. 

Extraliga ženy-paní Irena Nebeská 

Senioři-Ing.Radek Duraja 

Seniorky-MUDr.Yvona Kostelková 

Tým B muži-Ing.Vítězslav Dostál 

Tým B ženy-paní Vlaďka Kozáková 

Družstva 14,16 a 18 let-slečna Melanie Šmejkalová 

(Slečna Šmejkalová je kapitánkou všech dětských družstev a má právo nominovat na 

jednotlivé turnaje své zástupce do funkce kapitána). 

 

 

1.8. SR GCA schválila snížené FEE na turnaj Velikonoční beránek z důvodu aerifikace greenů. 

 

 

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

 

Místo: Slavkov u Brna 

Zpracovala: Marta Svobodová 

Dne:12.4.2022 

Termín příští SR: 16.5.2022 ve 14.00 hod. - online 

 

Za SR GCA:               

 

…………………………………………       

Viceprezident Ing.J.Sedláček                                             

 

 

 

 

 

                

 

 


