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Zápis z jednání valné hromady
SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUB, z.s.

se síd|em KoÍenec, č.p. L74,680 01 Boskovice

Datum konání: 28. rinora 2015

Hodina a místo konání: 13:00 hod. kongresov sá| v Go|f & Ski Resort Koienec

Program jednání:

1. Zahájení a rivodní s|ovo
2. Vo|ba orgánú VH
3. Zpráva mandátové a vo|ební komise
4. Schválení programu
5. 7práva SR o činnostiv roce 201.4

6. Zpráva revizora zarok20l4
7. Návrh rozpočtu pro rok 201.5

8. |nformace o činnosti sTK a TCM za rok2oL4
9. |nformace kapitánú reprezentacíza rok20L4
10. |nformace o hÍišti
11. Volba revizora
12. Volba tĚí vo|en ch členrj SR
L3.Závér

t. Zahájení a rivodní slovo prezidenta klubu (JUDr. Antonín Jízdnf|

Po rivodním s|ovu prezidenta k|ubu vystoupi|a MUDr. Marta Nazari a vyzvala JUDr.
Antonína Jízdného, aby piija| kandidaturu na funkci voleného č|ena správní rady.

2. Volba orgánú VH

Jako orgány Íádné va|né hromady navrhuje správní rada:

PÍedsedající VH: JUDr. Antonín jízdni1

skrutátoÍi: Simona Henková, tvana Doušková, Karolína Novotná
Zapisovate|: Mgr. Pave| Krč

ověÍovatelé zápisu: |ng. Pave| Šrom, Mgr. B|anka RybáŤová, !ng. Jana
Štef|ová

Mandátová a volební komise: lng. Eva Roháčková, RNDr. Mi|an Kazík,
Ing. Jana štef|ová

HIasování:

pro: 356

proti: 0

zdrželi se: 0

V'/s|edek: orgány VH by|y zvoleny.
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3. Zpráva mandátové komise

|ng. Jana šteflová konstatovala, že na valné hromadě je přítomno d|e prezenční listiny
osobně 49 delegátů a tito disponují na základě plných mocí ce|kem 356 h|asy. Tento
počet činní z ce|kových 535 č|enů s hlasovacím právem 66,54 % všech č|enů spolku
s h|asovacím právem. Nadpo|oviční většinu z přítomných 356 hlasů tvoří 179 h|asů.
VaIná hromada je usnášeníschopná.

4. Schválení programu VH

Návrh předsedajícího VH, aby v programu VH došlo ke změně pořadí bodů 11. a 12.
následovně:

1.1.. Vo|ba tří voIených členů SR

12. Volba revizora

Protinávrh neby| před|ožen.

Hlasování:

pro: 356

proti: 0

zdrželi se:0

Výsledek: program VH byl schváIen.

5. Zpráva SR o činnosti v roce 2014

Přednes| JUDr. Antonín Jízdný.

Hlasování:

pro: 356

proti: 0

zdrželi se:0

VýsIedek: lpráva o činnosti správní rady SGCC za rok 2oL4by|a schvá|ena.

6. Zpráva revizora sccc za rok 2aL4

PÍednes| RNDr. Milan Kazík.

VH vzala ZpráVu revizora SGCC za rok 2014 na vědomí.



7. Schválení Návrhu rozpočtu SGCC pro rok 2015

PĚednes! |ng. Pavel Šrom.

H Iasová n í:

pro: 356

proti: 0

zdrželi se:0

Vysledek: Návrh rozpočtu SGCC pro rok 2oL5 by! schválen.

8. lnformace o činnosti Sportovně technické komise za rok 2oL4 a o činnosti
Tréninkového centra m|ádeže za rok2oL4

lnformace o činnosti Sportovně technické komise za rok 2014 piednes| lng. Tomáš Dau|.
lnformace o činnosti Tréninkového centra mládeže za rok 2014 pÍednes| Mgr. Vlastimi|
Štefl.

VH vzala |nformace o činnosti Sportovně technické komise a o činnosti Tréninkového
centra mládeže za rok 2oL4 na vědomí.

9. lnformace kapitánri reprezenta cí za rok2ot'4

Za reprezentaci vystoupi|i B|anka RybáÍová (ženy), Petr Hensl (muži), Eva Roháčková a
Milan štaud (senioĚi) a Pave| Krč (junioĚi).

VH vza|a Informace kapitánri reprezentací za rok 2oI4 na vědomí.

10. lnformace o hÍišti

Piednes| Mgr. V|astimi|Štef| a Ing. JiÍí Micha|ík.

VH vza|a |nformace o hĚišti na vědomí.

Po piednesené informaci o hÍišti prezident k|ubu vyh|ásiI piestávku v zasedání VH.

Po ukončení pĚestávky JUDr. Antonín Jízdn'/ oh|ásil VH, že nepĚijímá návrh MUDr. Marty
Nazari a nebude kandidovat na funkcivo|eného č|ena správní rady klubu.



11. Vo|ba tří vo|ených č|enů SR Sokrates 6o!f & Country Club

Řízení vo|eb se ujímá mandátová a volební komise.
Před volbou oznámi| lng. Mi|an Štaud, že odstupuje z volby a nebude kandidovat do
správní rady.

Poté se v abecedním pořadí představiIijednot|iví kandidáti:
Ing. Zdeněk Bílek
Mgr. B|anka Rybářová
lng. Pave| šrom, ktený VH oznámi|, že odstupuje z volby a nebude kandidovat do
správní rady.

Pave|Vláčil

- Zdeňka Ševčíková představila nepřítomného kandidáta Pavla Zattouka|a a omluvi|a
jeho nepřítomnost
lng. Jindřich Zdráha|.

Po představení kandidátů proběhly tajné vo|by.

Předsedkyně volební a mandátové komise lng. Eva Roháčková oznámila výsledky voleb:

do správní rady SGCC by|i s počtem hlasů zvo|eni:
Pave|Vláči. 298 hlasů
Mgr. Blanka Rybářová 270 h|asů
Pave|Zat|ouka| 185 h|asů

Prezidentem by| podle počtu h|asů zvo|en Pave|Vláči!.

12. Volba revizora SGCC

Na zák|adě vystoupení a návrhu Mgr. Vlastimila štefla správní rada navrhla doplnit vo|bu
revizora klubu o usnesení: ,,kandidáti, kteří se Ve volbě revizora umístí na druhém
a třetím místě, dop|ní č|eny revizní komise sccc, v případě, že tato bude v souladu
s občanským zákoníkem nornými stanovami SGCC ustanovena..'

Vzhledem k tomu, že o dop|nění návrhu nebylo h|asováno, neby|o toto usnesení pod|e
platných stanov sGcc přijato a vo|ba revizora tak proběh|a pod|e dříve schváleného
programu VH.

Dále by|i navrženi další kandidáti na revizora sccc, a to Mgr. V|astimil štef| a Zdeňka
Ševčíková.

Poté proběh|y tajné volby.

Předsedkyně vo|ební a mandátové komise lng. Eva Roháčková oznámi|a rnýs|edky vo|eb:

Revizorem klubu bylpočtem hlasů 242 zvo|en RNDr. Milan Kazík.



13. Závěr

Předsedající VH konstatova|, že tímto byl program VH vyčerpán a jednání VH v 18:00 hod
ukonči|.

V Kořenci, dne 28. 2.2oL5
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