ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC DNE 7. 2. 2011
Přítomní
- Antonín Jízdný
- Jindřich Zdráhal
- Pavel Šrom
- Marta Nazari
- Miloslav Buřival
- Milan Kazík
- Jana Šteflová (zapisovatel)
1. ZHODNOCENÍ ÚKOLŮ ZE SPRÁVNÍ RADY 10. 1. 2011
1.1. Poplatek Pythagor a.s. za roční členy
- Sokrates má zájem se s Pythagor a.s. domluvit na podmínkách spolupráce na ročním
členství
1.2. Členská základna
- Jana Šteflová a Dagmar Marková zpracují přehled členské základny od roku 2006, kde
bude u každého člena uvedeno:
o Jméno a příjmení
o Věk při vstupu do klubu
o Místo bydliště
- Jana Šteflová a Dagmar Marková zpracují přehled zájemců o akci Hraj golf, změň
život, kde bude uvedeno:
o Jméno a příjmení zájemce
o Věk
o Kolik lekcí v roce 2010 absolvoval
o Místo bydliště
- Konkretizovat formu podpory od ČGF k akci Hraj golf, změň život (Jana Šteflová)
- K jednání o výše uvedeném se sejde Jana Šteflová a Jindřich Zdráhal
1.3. Revizor klubu zkontroloval platby členství za rok 2010 podle materiálů, které mu
k 1. 2. 2011 předložila Jana Šteflová.
1.4. Vstupní poplatky 2011 – řádné členství
- RHP na rok 2011 je od 10. 1. 2011 stanoven na výši 35 000 Kč. Každý, kdo zaplatí
tento vstupní poplatek, obdrží od klubu bonus ve výši 5 000 Kč.
- Návrh formy bonusu: služby u firem, ve kterých jsou zainteresováni naši členové.
- Jana Šteflová připraví seznam firem, které klub za účelem této spolupráce osloví. Toto
prokonzultuje s Jindřichem Zdráhalem.
1.5. Odkup majetku Sokrates GCC společností Pythagor a.s. proběhl dle dohody z roku
2009 v účetním období roku 2010.
1.6. Sokrates GCC pro rok 2011 nebude zavádět platbu startovného platební kartou.
1.7. Klubový společenský večer se nebude organizovat pro malý zájem ze strany členů
klubu.
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2. ROZPOČET SGCC NA ROK 2011
Úkoly:
- Stanovit pravidla pro odstupňování ročních hracích poplatků v závislosti na pozdější
úhradě (zpracuje Jindřich Zdráhal).
- V nejbližším možném termínu se setkají zástupci Sokrates GCC s Tiborem Ťapušem
ohledně dojednání podmínek platby za roční členy.
- Zkusit získat dotaci z Boskovic a Blanska, případně z jihomoravského kraje na TCM.
3. TRÉNINKOVÉ CENTRUM MLÁDEŽE
- Organizovat setkání rodičů dětí z TCM se šéfem TCM a trenérem.
- Zpracovat přehled o návštěvnosti dětských tréninků (Jana Šteflová).
4. VALNÁ HROMADA SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUB 26. 2. 2011
- Odsouhlasen program jednání valné hromady.
- Personální obsazení a zajištění občerstvení (Jana Šteflová).
- Zpráva o činnosti správní rady SGCC za rok 2010 (Antonín Jízdný a Jana Šteflová).
- Schválení Návrhu rozpočtu SGCC pro rok 2011 (Pavel Šrom a Milan Kazík).
- Zpráva revizora SGCC za rok 2010 (Milan Kazík).
- Zpráva o činnosti Sportovně technické komise a Tréninkového centra mládeže za rok
2010 (Tomáš Daul a Vlastimil Štefl).
- Zpráva o stavu a rozvoji hřiště (Tibor Ťapuš).
- Oslovit členy kvůli udělení plné moci, pokud nebudou přítomni na valné hromadě.
5. UDRŽOVACÍ POPLATKY NA ROK 2011
- K 7. 2. 2011 bylo ze strany členů klubu předloženo 21 žádostí o udržovací poplatek na
rok 2011. Z toho bylo 18 žádostí schváleno, 3 žádosti schváleny nebyly.
- O nevyhovění žádosti budou členové informováni doporučeným dopisem.
6. RŮZNÉ
- Další jednání správní rady SGCC se uskuteční po jednání s Tiborem Ťapušem, před
konáním valné hromady klubu.
- Na příští jednání správní rady bude pozván Tomáš Daul za STK klubu a Vlastimil Štefl
za TCM.
- Dvě žádosti o převod členství budou správní radou povoleny až po uhrazení RHP na
rok 2011.
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