INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC dne 8. 4. 2015 – Brno
Přítomní:
- Pavel Vláčil – prezident klubu
- Mgr. Blanka Rybářová – viceprezidentka klubu
- Pavel Zatloukal– člen správní rady
- Ing. Tibor Ťapuš– statutární zástupce vlastníka hřiště, člen správní rady
- Ing. Pavel Krč– manažer klubu, člen správní rady
- MUDr. Marta Nazari– čestná viceprezidentka klubu, host správní rady
- Ak. Soch. Miloslav Buřival– čestný prezident klubu, host správní rady
- Vlastimil Štefl – manažer resortu, host správní rady
Omluven:
RNDr. Milan Kazík – revizor klubu
Vzhledem k účasti všech členů správní rady bylo konstatováno, že správní rada klubu je
usnášeníschopná.
Prezident klubu nejprve přivítal přítomné členy správní rady a přítomné hosty, poté správní rada
přistoupila k projednávání jednotlivých bodů programu.
1) Jmenování STK
- správní rada obdržela návrh na jmenování STK ve složení – Ing. Tomáš Daul - předseda,
Mgr. Vlastimil Štefl, Ing. Karel Polák, Mgr. Pavel Krč – tento návrh na jmenování STK správní rada
hlasováním jednohlasně přijala
- správní rada pověřila Mgr. Pavle Krče výkonem funkce hlavního rozhodčího a marshalla
- správní rada vzala na vědomí informaci, že Marek Vodák již nebude pokračovat ve funkci člena STK
a dále informaci o tom, že klub má v současně době k dispozici cca 15 rozhodčích, čímž by mělo být
zajištěno rozhodcování na turnajích. Správní rada se dále zabývala tím, jak zajistit, aby i ve dnech, kdy
je více hráčů na hřišti byl na hřišti přítomen i marshall s tím, že tato otázka bude řešena průběžně dle
možností a vytížení marshallů.
2) Jmenování vedoucího TCM
- správní rada obdržela návrh na jmenování vedoucíhoTCM Mgr. Vlastimila Štefla – tento návrh na
jmenování správní rada hlasováním jednohlasně přijala, dále vzala správní rada na vědomí, že
personální složení TCM bude sestávat ze tří současných trenérů.
3) Jmenování předsedy seniorské komise
- správní rada jednohlasně odhlasovala, že předsedou seniorské komise jmenuje Ing. Milana Štauda,
jmenování dalších členů komise ponechává správní rada na předsedovi komise s tím, že po oslovení
členů předloží návrh na jmenování těchto členů správní radě.

4) Reprezentace SOGCC
- správní rada po provedeném rozhodla o jmenování kapitánů reprezentačních družstev klubu, a to
tak, že:
. kapitánem reprezentačního družstva dospělých - mužů byl jmenován Petr Hensl
.kapitánkou reprezentačního družstva dospělých – žen byla jmenována Mgr. Blanka Rybářová
. kapitánem reprezentačního družstva seniorů - byl jmenován Ing. Milan Štaud
. kapitánkou reprezentačního družstva seniorek – byla jmenována Ing. Eva Roháčková
. kapitánem reprezentačního družstva mládeže - byl jmenován Ing. Pavel Krč
5) Změna stanov
-správní rada, na základě hlasování pověřila vypracováním nových stanov Mgr. Blanku Rybářovou
s tím, že jí uložila, aby sestavila realizační tým, který bude na vypracování stanov spolupracovat.
-k tomu Mgr. Blanka Rybářová navrhla harmonogram pro zpracování nových stanov s tím, že do
30.6.2015 budou nové stanoveny předloženy k připomínkování správní radě a čestnému prezidentovi
a čestné viceprezidentce, poté budou nové stanovy předloženy nejpozději 31.7.2015
k připomínkování členům, a to po dobu dvou měsíců. Po zapracování připomínek budou nové
stanovy opět předloženy k připomínkování členům, a to nejpozději 30.11.2015 po dobu jednoho
měsíce. Správní rada schválila navržený harmonogram.
6) Kontrola právních dokumentů klubu
-správní rada po provedeném hlasování pověřila Mgr. Blanku Rybářovou, aby provedla kontrolu a
případně navrhla revizi právních dokumentů klubu, včetně smluv a dohod, které klub uzavřel s tím, že
kontrola by u stávajících dokumentů má proběhnout do konce dubna a poté by měla probíhat
postupně u nových smluv a dohod.
-správní rada po provedeném hlasování dále pověřila Mgr. Blanku Rybářovou, aby vypracovala
směrnice pro čerpání finančních prostředků rozpočtu klubu reprezentacemi a pro účtování
pracovních cest.
7) Kontrola hospodaření klubu
-správní rada vzala na vědomí informaci z kontrol hospodaření klubu, které provedl Pavel Zatloukal.
Na základě zjištěných nedostatků správní rada po provedeném hlasování pověřila Pavla Zatloukala,
aby pravidelně společně s revizorem klubu prováděl kontroly hospodaření. Správní rada vzala na
vědomí informaci účetní kanceláře ke zjištěným nedostatkům a stanovila manažerovi klubu termín
k provedení nápravy. Dále správní rada pověřila manažera klubu, aby připravil přehled účetního stavu
majetku klubu ke dni 28.2.2015, který bude podkladem pro předávací protokol při ustavení nové
správní rady.
8) Podpora špičkových hráčů
- správní rada se po provedeném hlasování usnesla na tom, že z rozpočtu klubu vyčlení finanční
prostředky na podporu těch hráčů klubu, kteří zaznamenají úspěch v národních či mezinárodních
soutěžích. Konkrétní částku stanoví správní rada po provedené analýze možností rozpočtu, přičemž
následně budou stanovena kritéria pro čerpání z této části rozpočtu.
-správní rada se usnesla na tom, že pro rozšiřování okruhu členů, kteří by mohli být zařazeni do TCM
či do reprezentace, nebude těmto členům snižovat výši vstupního členského poplatku, neboť mají
možnost čerpat částky z rozpočtu dle určených pravidel. Případná dřívější rozhodnutí předchozí
správní rady tímto nejsou dotčena.

9) Úpravy hřiště a okolí
-správní rada vzala na vědomí informaci Ing. Tibora Ťapuše ohledně prováděných úprav na hřišti.
Ing. Ťapuš uvedl, že sběrné jezero na jamce č. 10 by mělo být nejspíše v průběhu dubna 2015
zkouladováno. Nový green na jamce č. 4 bude uveden do provozu, jakmile to jeho stav umožní,
předpokládá však, že by to mohlo být do konce května 2015. Dále informoval správní radu o
plánovaném odvodnění okolí greenu jamky č. 5 s tím, že toto by mělo proběhnout na podzim s tím,
že pokud to bude možné a podaří se odvést vodu z lesa nad greenem, pak nedojde k uzavření greenu.
Vzhledem k nutnosti provedení sanace srubu v části směrem k hotelu, budou v této části provedeny
nutné práce, které by však neměly výrazněji zasáhnout do provozu srubu samotného. V plánu je také
provedení zateplení venkovní terasy.
10) Klubové turnaje
-správní rada se usnesla na tom, že počet klubových turnajů by měl být zachován zhruba v takovém
počtu, jako tomu bylo v minulých letech. Správní rada pověřila manažera klubu k tomu, aby vypisoval
turnaje dle známého harmonogramu s tím, že k jejich vypsání by mělo dojít nejpozději 14 dnů před
jejich termínem.
11) Různé
- správní rada diskutovala o podpoře klubového života, přičemž za vhodné považuje spojit velké
tradiční turnaje tzv. majory s večerním posezením pro členy klubu. Dále navrhla, aby pro účely
tréninku byly rozšířeny plochy, kde je možné na driving range odpalovat z trávy. Dále doporučila
pořádání bazarů golfového vybavení. Také navrhla, aby byl do ostrého provozu spuštěn rezervační
systém teetime na stránkách klubu, jakmile to bude technicky možné.

Zapsala: Mgr. Blanka Rybářová

