Zápis z jednání valné hromady
SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUB, z.s.
se sídlem Kořenec, č.p. 174, 680 01Boskovice
Datum konání: 29. dubna 2017
Hodina a místo konání: 17:00 hod. kongresový sál v Golf & Ski ResortKořenec
Program jednání:
1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta klubu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva mandátové komise
4. Schválení programu VH
5. Zpráva o činnosti správní rady SOGCC za rok 2016
6. Zpráva revizora SOGCC za rok 2016
7. Schválení návrhu rozpočtu SOGCC pro rok 2017
8. Zpráva o činnosti Sportovně technické komise za rok 2016
9. Zpráva o činnosti Tréninkového centra mládeže za rok 2016
10. Zprávy kapitánů reprezentací
11. Zpráva o stavu a rozvoji hřiště
12. Závěr
1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta klubu (Pavel Vláčil)
- Omluva zakladatelů, že se nemohli zúčastnit
- Antonín Jízdný omluven
- Milan Kazík je v zahraničí, zprávu za něj přednese Tomáš Tesař
2. Volba orgánů VH
Jako orgány řádné valné hromady navrhuje správní rada:
-

Předsedající VH: Mgr. Blanka Rybářová
Skrutátoři: Ivana Doušková, Eliška Tichá
Zapisovatel: Mgr. Martina Macková
Ověřovatel zápisu: Mgr. Vlastimil Štefl
Mandátová a volební komise: Ing. Eva Roháčková, Mgr. Pavel Krč, Ing. Milan
Štaud

pro:

121

proti:

0

zdrželi se:0
Výsledek: orgány VH byly zvoleny.
3. Zpráva mandátové komise
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Ing. Eva Roháčková konstatovala, že na valné hromadě je přítomno dle prezenční listiny
osobně či prostřednictvím zástupců na základě plné moci 121 z celkových 524 členů
s hlasovacím právem, což činí 23 % všech členů spolku s hlasovacím právem.
Nadpoloviční většinu z přítomných 121 hlasů tvoří 61 hlasů.

4. Schválení programu VH
Návrh předsedajícího VH, na schválení programu VH.
Protinávrh nebyl předložen.
Hlasování:
pro:

121

proti:

0

zdrželi se: 0
Výsledek: program VH byl schválen.

5. Zpráva o činnosti správní rady SOGCC za rok 2016
Přednesla: Mgr. Blanka Rybářová


Hlavním bodem pro rok 2016 bylo uvedení stanov do souhlasu s občanským
zákoníkem, tento bod byl správní radou splněn, Sokrates Golf & Country Club,
z.s. je uveden ve veřejném rejstříku.
 Snaha o vyrovnané hospodaření.
 Je možno nahlédnout do účetnictví.
 Vývoj členské základny – boom z minulých let je již bohužel pryč, členská
základna se tak stabilizuje.
 Snaha spolupracovat s vlastníkem a provozovatelem hřiště – snaha o udržení a
podporování dobrých vztahů i nadále
 Udržování Kořenecké atmosféry
 Komunikace na seriózní a profesionální úrovni člen vs. Sokrates Golf & Country
Club, z.s.
 Tabulka členské základny
 Podpora juniorů, seniorů i dospělých v co největší míře
 Úbytek MRČ (každým rokem) – je to dáno tím, že Sokrates Golf & Country Club,
z.s. přišel s touto nabídkou mimořádného ročního členství jako první mezi kluby,
ostatní kluby to postupem času zkopírovali, proto se členové rozptýlili do
ostatních klubů v Jihomoravském kraji
 V roce 2017 vzniklo nové členství PLAY za cenu 13500,- Kč – mohou jej využít
roční členové, ovšem pouze jenom na jeden rok
 Pokles členů – musí se to promítnout i v rozpočtu
Dotaz VH: Kolik přibylo členů v roce 2016?
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Odpověď: Členové si svá členství přeprodávají, loni vstoupilo do klubu 49 členů – hlavně
juniorů, 4 dospělí, pár seniorů. 16 osob svá členství převedla z uvedených 49 členů
 V roce 2016 proběhlo 65 klubových turnajů, průměrný počet hráčů na turnaji je
60, jedná se o počet včetně HCP střed, dětských turnajů, víkendových turnajů i
turnajů konaných v týdnu. Víkendový turnaj měl v průměru 72 hráčů.
 V roce 2017 se začalo Novoročním odpalem a bude se končit Mikulášskou
sedmičkou, v plánu je 4x Grandslam a zároveň Baby grandslam
 Dle smlouvy s Pythagorem máme omezený počet turnajů na 30 turnajů za rok.
Pythagor nám tedy velmi vychází vstříc, že nám dovoluje až 65 turnajů ročně.
 Hospodaření klubu v roce 2016 vyšlo 49512,- Kč před zdaněním (na všech
valných hromadách se uváděl stav před zdaněním). Po zdanění to vychází na cca
minus 25000,- Kč. Do nevyrovnaného hospodaření se klub dostal díky nezdarům
bývalého manažera, jelikož byly předimenzované turnaje. Již v květnu byl klub
mínus 34000,- Kč. Ovšem klub chtěl zachovat turnajový standard.
 Účelem hospodaření na klubových turnajích je vše vrátit členům, tedy hospodařit
s nulovým ziskem
 Poděkování všem, co se podíleli na činnosti klubu, sekretáři klubu, partnerovi
Pythagor a.s., reprezentaci, recepci, restauraci, greenkeeprům, marshallům
Hlasování:
pro:

121

proti:

0

zdrželi se: 0
Výsledek: Zpráva o činnosti správní rady SOGCC za rok 2016 byla schválena.

6. Zpráva revizora SOGCC za rok 2017
Přednesl: RNDr. Tomáš Tesař






V roce 2016 probíhaly průběžné kontroly – nebyly nalezeny žádné
nedostatky, pravidelné vymáhání pohledávek, dobrá spolupráce s účetní
kanceláří, proběhla kontrola hospodaření na turnajích, zjištěno, že byla
zavedena zvláštní evidence kontroly turnajů – přiložení všech dokladů včetně
počtu startujících na turnaji
Kontrola evidence – došlo k výraznému zlepšení
Do konce roku 2016 byly vyřešeny všechny resty
Všechny sledované činnosti včetně majitele hřiště jsou v souladu se
stanovami

VH vzala Zprávu revizora SOGCC za rok 2016 na vědomí.

7. Schválení Návrhu rozpočtu SOGCC pro rok 2017
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Přednesla: Mgr. Blanka Rybářová
 Výnosy vs náklady – vyrovnaný koncept rozpočtu
 Většina poplatků je vybrána, chybí 39 plateb. Kdo nezaplatí v náhradním
termínu, může mu správní rada členství zrušit.Je možné podávat žádosti o
udržovací poplatek. Zbývá cca 260 000,- Kč k vybrání všech předepsaných
poplatků.
 Sokrates Golf & Country Club, z.s. provádí HCP servis pro Pythagor – jedná se o
částku cca 90000,- Kč do plusu rozpočtu
 Další možné výnosy – dětské tréninky, nesoutěžní výsledky, dotace MŠMT a ČGF
 Celá dotace v roce 2016 byla použita na hrazení dětských tréninků
 Každý rok dochází ke zvýšení nájemného, loni byla částka o 160000,- Kč nižší.
(35000,- Kč je jen inflace). Původní nájemné v roce 2010 bylo 4500000,- Kč, letos
bude odhadem 5200000,- Kč včetně vyrovnání za roční členy
 Když dojde ke zvýšení komfortu ze strany Pythagora vůči členům, může dle
smlouvy i dále zvyšovat nájemné. Do zvýšení komfortu se počítá: nové šatny,
skříňky, kongresový sál, startovací domečky, zastřešení drivingrange. K tomu
Pythagor a.s. zatím nikdy nepřistoupil, ale dle smlouvy by to možné bylo.
 Osobní náklady – dohody, mzdy, odvody, letos se počítá se stabilními náklady, i
když sekretář klubu Mgr. Martina Macková v srpnu odchází na mateřskou
dovolenou. Klub udělá vše proto, aby členové nepoznali změnu sekretáře.
 Náklady – všechny dotace jdou do TCM, ČGF - za každého člena klub odvádí 300,Kč ročně, jedná se cca o 300000,- Kč ročně, platby odchází ve dvou splátkách.
 Klub vlastní dva stroje – letos se zvýší daňové zatížení plus budou náklady za
PHM plus pojistné (povinné ručení – novinka od EU)
 Daně, poplatky, pojistné – daň z příjmu právnických osob
 Náklady na reprezentaci – navýšení pro seniorské reprezentace s ohledem na
MČR jednotlivců
Hlasování:
pro:

121

proti:

0

zdrželi se: 0
Výsledek: Návrh rozpočtu SOGCC pro rok 2017 byl schválen.

8. Informace o činnosti Sportovně technické komise za rok 2016
Informace o činnosti Sportovně technické komise za rok 2016 přednesl Ing. Tomáš Daul.
VH vzala Informaceo činnosti Sportovně technické komiseza rok 2016 na vědomí.
9. Informace o činnosti Tréninkového centra mládeže za rok 2016
Informace o činnosti Tréninkového centra mládeže za rok 2016 přednesl Mgr. Vlastimil
Štefl.
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VH vzala Informace o činnosti Tréninkového centra mládeže za rok 2016 na vědomí.
10. Informace kapitánů reprezentací za rok 2016
Za reprezentaci vystoupili Blanka Rybářová (ženy), Blanka Rybářová v zastoupení za
Petra Hensla (muži) Eva Roháčková a Milan Štaud (senioři) aPavel Krč (junioři).


Kapitánem mužů i žen se v roce 2017 se stala Mgr. Blanka Rybářová

VH vzala Informace kapitánů reprezentací za rok 2016 na vědomí.

11. Zpráva o stavu a rozvoji hřiště
Přednesl Mgr. Vlastimil Štefl.
VH vznesla dotaz: termín toalet na hřišti?
Odpověděl Vlastimil Štefl: nejspíše toalety budou v roce 2018 – k části obce bude dovedena
voda – poté mezi 11 a 14 jamkou vznikne toaleta, je v plánu i na stanovišti číslo pět – kde je
v plánu splachovací záchod.
VH dotaz: jak to vypadá s tříděním plastových odpadů?
Odpověděl Vlastimil Štefl: veškeré plasty se vybírají z odpadků ručně a házejí se do
kontejnerů na odpad. Nově bude drátěný program na hřišti na plasty. Na tuto věc se podařilo
sehnat sponzora. Do měsíce by koše pro plast mohly být na hřišti.
Tomáš Daul upřesnil informaci, že se jedná o společnost A.S.A.
Dotazy Milana Štauda:
A, filozofie svatby vs turnaje
B, green 18 – úprava okolí zleva greenu
C, green 7 – stéka doleva do bunkru
D, teetime web – nejde se odhlásit, popřípadě změnit svoje rezervované časy
Odpověděl Vlastimil Štefl:
A, Je pravda, že některé turnaje jsou tzv. vytlačeny svatbami na neděli. Ovšem je snahou o
vyváženost turnajů 50% sobotních a 50% nedělních, opravdu není reálné, aby byly všechny
turnaje v sobotu.
Upřesnění Blanky Rybářové: dle smlouvy není sobota ani neděle garantována Pythagorem,
takže nám Pythagor a.s. vychází velmi vstříc
B, Green 18 – loni se to již nestihlo. Letos dojde k předrnování.
Upřesnění green keepra: stále se na tom pracuje, zatím počasí nedovolilo tuto akci
zrealizovat.
C, Green 7 a 13 – Vlastimil Štefl bere tuto připomínku v potaz a letos bude tráva sekaná na
vyšší výšku
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D, TeeTime Web – ano je to tak, aplikace v současné době neumožňuje zrušení popřípadě
změnu rezervace. Tyto změny, včetně rezervace lze provádět na serveru teetime.cz.
O zrušení rezervace je potřeba požádat recepční.



V plánu jsou úplně nové www stránky klubu – aby bylo možné lepší zobrazení na
mobilu
Otevření otázky přihlašování na turnaje v úterý v 10:00 – většině tato varianta
vyhovuje. Tato varianta tedy zůstává i nadále.

VH vzala Informace o hřišti na vědomí.

12. Závěr
Předsedající VH konstatoval, že tímto byl programVH vyčerpán a jednání VH v 19:30hod
ukončil.
V Kořenci, dne 29. 4. 2017

Mgr. Blanka Rybářová

Mgr. Martina Macková

předseda valné hromady

zapisovatel

Zápis z VH ověřil:

Mgr. Vlastimil Štefl
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