
Zápis z jednání valné hromady

SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUB, z.s.

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

Datum konání: 27. února 2016

Hodina a místo konání: 1.3:00 hod. kongresový sá| v Go|f & Ski Resort Kořenec

Program jednání:

1. Zahájení a úvodní s|ovo
2. Vo|ba orgánů VH
3. Zpráva mandátové a vo|ební komise
4. Schvá|ení programu
5. Zpráva SR o činnosti v roce 2015
6. Zpráva revizora za rok 20].5
7. Návrh rozpočtu pro rok 201.6

8. lnformace o činnosti sTK a TCM za rok 201-5

9. |nformace kapitánů reprezentací za rok 2015
10. Informace o hřišti
11. Změna Stanov
12. Volba revizní komise
13.Závěr

t'. Zahájení a úvodní slovo prezidenta klubu (Pavel Vláčil)

Po úvodním s|ovu prezidenta k|ubu by|o přistoupeno k vo|bě orgánů VH a programu.

2. VoIba orgánů VH

Jako orgány řádné valné hromady navrhuje správní rada:

Předsedající VH: Mgr' B|anka Rybářová
skrutátoři: |vana Doušková, K|ára Kejíková
Zapisovatel: Ing. Rostislav Mechúr
ověřovatelé zápisu: Lukáš Vašica, Petr Hens|

Mandátová a volební komise: lng. Eva Roháčková, Mgr. Pave| Krč, Jan
Kyzlink

HIasování:
pro: 380
proti: 0
zdrže|i se: 0

Výs|edek: orgány VH by|y zvo|eny.



3. Zpráva mandátové komise

|ng. Eva Roháčková konstatova|a, že na va|né hromadě je přítomno d|e prezenční listiny
osobně 59 de|egátů a tito disponují, na zák|adě plných mocí, ce|kem 380 h|asy. Tento
počet činní z ce|kových 534 členů s h|asovacím právem 7L,L6 % všech č|enů spolku
s hlasovacím právem. Nadpo|ovičnívětšinu z přítomných 356 h|asů tvoří268 hlasů.
VaIná hromada je usnášeníschopná ve všech bodech programu.

4. Schvá|ení programu VH

Návrh předsedajícího VH, aby v programu VH došlo k dop|nění programu o bod ].3.,
násIedovně:

13. Udě|ení čestného č|enstvíJUDr. Antonínu Jízdnému a Josefu Zatlouka|ovi
L4.Závér

Protinávrh nebyl před|ožen.

Hlasování:
pro: 380
proti: 0
zdrže|i se:0

VÝs|edek: program VH by| schvá|en.

5. Zpráva SR o činnosti v roce 2015

Přednes|a Mgr. B|anka Rybářová.

Hlasování:
pro: 380
proti: 0
zdrže|i se:0

VÝs|edek: Zpráva o činnosti správní rady SGCC za rok 2015 by|a schvá|ena.

6. Zpráva revizora sccc za rok 2015

Přednesl PavelV|áči|, RNDr. Mi|an Kazík.

Diskuse:
- Dotaz: Kdo je účetní kance|ář - MUDr. Marta Nazari odpovědě|a, že účetnictví

vede účetní kancelář BosKo, se kterou k|ub spo|upracuje od roku 2000



- Mgr. Pave| Krč vyzván ke komentáři zprávy. - sdě|i| VH, že považuje zprávu za
zce|a jasnou a zřejmou. Nemá, co by dodal.

VH vza|a Zprávu revizora sccc za rok 2015 na vědomí.

7. Schválení Návrhu rozpočtu sccc pro rok 2016

Přednes| Pave| V|áčil.

Dotaz: zda se počítá s investicemi do vybavení a kva|ity hřiště.
- Předsedající odpovědě|a, že k|ub nemůže investovat, je|ikož není majitelem

hřiště. Za majitele hřiště se k tématu vyjádří Mgr. V|astimi| Štef|.

K dotazu bylo vysvětleno, co zahrnují pop|atky ČGr

HIasování:
pro: 380
proti: 0
zdrže|i se:0

VÝs|edek: Návrh rozpočtu SGCC pro rok 201"6 by| schválen.

Diskuse o k|ubovÝch turnaiích:

Dotaz: zda klubové turnaje budou k|ubové nebo veřejné. Zda budou mít č|enové
přednostní právo přih|ásit se.

Podnět č|ena: Klubové turnaje jsou okamžitě po vyvěšení nap|něny a to i cizími hráči,
č|enové k|ubu se do turnaje ani nedostanou. Je možné zajistit, aby se do
určité doby moh|i přih|ašovat pouze členové k|ubu a teprve později jiní
hráči?

Mgr. V|astimi| štef| sdě|i|, že se jedná o dohodu mezi majite|em hřiště, a k|ubem. Tím, že
jsou turnaje otevřeny i pro hráče jiných k|ubů, máme možnost uspořádat
více turnajů, než nám zaručuje sm|ouva.

Podnět: Mě|y by blit uspořádány tradiční turnaje pouze pro č|eny k|ubu. Patnáct
uzavřených turnajů. Toto by se mě|o projednat s majitelem hřiště.

Za SR: Mgr. B|anka Rybářová uved|a, že je to myš|enka, kterou se SR zabývá, je však
nutno jednat s majite|em hřiště s tím, že SR to na svém da|ším zasedání
probere. Tradiční turnaje jsou určitě Majory.

Návrh: přijmout usnesení, aby SR jedna|a s v|astníkem, sama nebo STK a vyjedna|a |epší
podmínky pro pořádání klubových turnajů - navýšení kapacity, cannon starty



vždy u k|ubových turnajů -tak, aby pokud možno nemě|y dopad na množství
pořádaných turnajů.

K dotazu SR: Pravidlem je, že turnajje vypsán a otevřen 14 dnů předem na serveru ČGF.
S tím, že hlavní turnaje jsou známy dva až tři měsíce dopředu.

Usnesení: VH pověřuje SR, aby jedna|a s majite|em o způsobu nastavení přih|ašování na
turnaje a způsobu informování č|enů.

HIasování:
pro: 379
proti: 0
zdrželi se: ]-

VÝs|edek: Usnesení by|o přijato.

8. lnformace o činnosti Sportovně technické komise za rok 2015 a o činnosti
Tréninkového centra m|ádeže za rok 2015

lnformace o činnosti Sportovně technické komise za rok 2015 přečet| Mgr. V|astimi|
Štett.
|nformace o činnosti Tréninkového centra mládeže za rok 2015 přečet| Mgr. V|astimil
štetl.

VH vzala lnformace o činnosti Sportovně technické komise a o činnosti Tréninkového
centra mládeže za rok 2015 na vědomí.

9. lnformace kapitánů reprezentací za rok 2015

Za reprezentaci vystoupi|i B|anka Rybářová (ženy), Petr Hens| (muži), Eva Roháčková a
Mi|an štaud (senioři) a Pave| Krč (junioři)'

VH vza|a |nformace kapitánů reprezentacÍza rok 2015 na vědomí.

10. lnformace o hřišti

Přednes| Mgr. V|astimil Štef|.

VH vza|a lnformace o hřišti na vědomí.



Po přednesené informaci o hřišti by|a p|ánována přestávku v zasedání VH, účastníci se
rozhodIi pokračovat vjednání bez přestávky.

11. Změna Stanov

Mgr. Blanka Rybářová přednes|a průřez Stanovami- uved|a hlavní body.

občanské sdružení se transformova|o na spolek roku od L.L.2o14.

Navržen proces schvá|ení, který bude sestávat ze dvou fází:
- Schvá|ení nového vo|ebního a h|asovacího řádu
- Schvá|ení nových stanov

HIasování:
pro: 380
proti: 0
zdrže|i se: 0

Výs|edek: Stanovy budou schva|ovány tak, jak bylo navrženo.

Vo|ební a h|asovací řád.

Vznesena připomínka, aby funkce ve správní radě neby|y určovány pod|e počtu h|asů,
a|e aby byla provedena pouze vo|ba č|enů SR' Zvo|ení č|enové si nás|edně rozdělí funkce
sami, na zák|adě dohody'

Pozměňovací návrh: v části vo|by prezidenta a víceprezidenta bude vo|ební a h|asovací
řád změněn tak, že prezidentem a víceprezidentem se stanou členové SR, na nichž se SR
shodne, pokud se na pořadí nedohodnou, p|atí pořadí tak, jak bylo h|asováno na VH _ pod|e
počtu získaných h|asů.

HIasování:
pro: 379
proti: L

zdrže|i se: 0

VÝs|edek: Schvá|eno

Stanovy

Jsou dána kogentní ustanovení zákona, která určují způsob schvá|ení stanov.



Navrženo schva|ování stanov po oddí|ech. Nejprve části, ke kterým
žádné připomínky a nás|edně ty, které připomínky obsahovaly.

Návrh udě|ení mandátu Mgr. Blance Rybářové pro zapracování
připomínek a usnesení do konečné p|atné podoby stanov.

nebyly vzneseny

odsouhlasen ch

VÝsIedek: Schvá|eno

článek t - název a zkratka soGcc - ve zkratce dochází ke sjednocení s označením na ČGF
čtánek |t- síd|o - neměníse
článek |tl - činnost - nemění se

Nevzneseny pĚipomínky.

H Iasová n í:

pro:
proti:
zdrŽeli se:

H Iasová n í:

pro:
proti:
zdrŽe|i se:

H Iasová n í:

p ro:

p roti:

zdrželi se:

380
0

0

380
0
0

380
0
0

VÝsledek: SchVáleno.

č|ánek lV - č|enství - riprava dobrovolnosti, vstup jak Fo tak Po - vznik písemn'/m
schvá|ením

Věkové kategorie - seniorské č|enství bude schvá|eno samostatně, po diskusi

Vtisledek: Schvá|eno

Seniorské čtenství

Seniorské č|enství od 55 |et - jsme si vědomi změny hranice pro vstup do seniorské
kategorie v rámci Če r - s oh|edem na demografické studie, navrhujeme ponechat
kategorii seniorského č|enství na hranici 55 |et.

HIasování:



VÝs|edek: Schvá|eno.
Óanek lV.B

Zpúsob zániku členství k dalšímu hlasování

pro:
proti:
zdrželi se:

H lasová n í:

pro:
proti:
zdrže|i se:

H Iasová n í:

pro:
proti:
zdrželi se:

H lasová n í:

p ro:
proti:
zdrŽe|i se:

Vris|edek: Schváleno.

Óanek lv.c a lV.D

380
0
0

378
0
2

380
0

0

378
0

L

Vris|edek: Schváleno.

okamžik zániku
- Vymezit piesněji okamžik zániku - stanovení dodatečné |húty pro ukončení

členství
- Postup je dán B|okace - následná komunikace s čIenem - nás|eduje ukončení

č|enství
. Je možno dohodnout sp|átkov'/ kalendáĚ - schvá|it udržovací poplatek, o kter'/

musí člen zažádat
- Jednoznačně je preferován individuá|ní piístup a snaha iešit danou situaci

Návrh ponechat pŮvodní znění ustanovení.

VÝsledek: Schvá|eno.



članek V

Usnesení - dop|nit na straně práv, právo podat návrh
usnesení VH a na straně povinností, povinnost č|ena

d ajri.

na soud pro Vyslovení neplatnosti
informovat o změně kontaktních

VÝs|edek: Schvá|eno.

članek Vl

Hlasování o typech valné hromady

H lasová n í:

p ro:
proti:
zdrže|i se:

379
0
0

H Ia sová n í:

p ro:
proti:
zdrŽeli se:

379
0
0

H Iasová n í:

p ro:
proti:
zdrŽeli se:

V sledek: SchváIeno.

Usnášení schopnost Lo%

Proběh|a diskuse na téma
návštěvnosti na VH

Sdě|eno, že v historii nebyla
učastn ík

počtu hIasrj na VH informace o statistice

VH asi dvakrát usnášení schopná pro nízk,(1 počet

VH,která se sejde v minimá|ním počtu h|asrj mrjže pouze odsouh|asit zprávy -
ze své podstaty nemrjže ohrozit fungování k|ubu, ani piijmout závažná
rozhodnutí

349
r.0

20

VÝs|ed ek: Schvá leÍ'|o.



Posunutí konání VH na jiny termín - v dubnu

Usnesení _ návrh pÍijmout změnu v datu konání Íádné VH a to, se změnou, kdy pňesné
datum jednání VH v měsíci dubnu bude určeno SR v sou|adu se zněním stanov.

H Iasová n í:

p ro:
proti:
zdrŽeli se:

379
0
0

VÝs|edek: SchVáleÍ]o.

Zpúsob časti člena na VH - osobně / plná moc

PÍipomínkv:
p. Dokoupi|- omezit množství pĚevzat ch p|n'/ch mocí na maximá|ně 10
pí. Roháčková - pievzít p|né moci maximálně od 3% č|enrj

Diskuse:
- 7a SR: Jedná se o zasažení do práv č|ena, když omezíme zastupování na

zák|adě pIné moci procentuá|ně
Námět: Do dopisu č|enrjm neuvádět jména na koho p|nou moc posí|at.
Neomezovat členy.
ZdŮvodnění pÍipomínky: H|avním dŮvodem podání pĚipomínky by| zájem
vyvážit morá|ku a právo. Pokud spočítáme, ko|ik |idí vytvoií většinu, na
zák|adě držen'/ch p|n'/ch mocí, ukáže se, že my ostatní jsme tady zbytečně. Pňi

množství čIenri, které k|ub ffiá, je zde možnost zneužití. V|astně si
zabudováváme do stanov to, že je nedokážeme změnit.
Za SR: Č|en má právo zvo|it si, k'/m bude zastupován.
V. Štef! - VyjadÍuji se k tomu, že mám největší počet h|asŮ.Nejsou to hlasy,
které bych žáda| od č|enŮ pro sebe. P|né moci mi chodí každ'/ rok,kromě toho,
pokud někoho os|ovuji a pÍipomínám mu jednání VH, tak nikdy nežádám o
h|asy pro sebe. Je tieba si uvědomit, že i díky těmto h|asrjm vŮbec mrjžeme
h|asovat o Stanovách. Nikdy jsem své p|né moci nezneuži|, to už bych je
nedostal.
Za SR: ZpŮsob dávání plnr/ch mocí neměnit, č|enové ji mohou dát někomu,
komu d věňují.

Podnět: VyĚadit jmenn seznam k zasí|ání p|n'/ch mocí z dopisu. Zalídi| seznam
těch, kterí prijdou na VH, abychom vědě|i, komu p|nou moc mŮžeme pos|at.



Za SR: Diskuse o otázce důstojnosti předchozí VH. sR si uvědomuje určitou
nedůstojnost,která vznik|a procedurálním nedostatkem, na který se snaží
reagovat změnou stanoV.

H Iasová n í:

pro: 344
proti: 18

zdrŽeli se: 18

VÝs|edek: VH prija|a p vodní návrh znění stanov.

Platnost usnesení VH
Schva|uje se ustanovení o platnosti usnesení VH, a to se změnou, že ke schvá|ení
čestného č|enství je potÍeba nadpo|oviční většina souhlasn./ch h|asrj všech členrj
s hIasovacím právem.

VÝs|edek: SchVáleno.

Správní rada spolku
Ustanovení o piechodném funkčním období'

Usnesení - VH schva|uje ustanovení o SR spo|ku s tím, že navrhuje změnu a to tak, že
bude pÍijato nové ustanovení o piechodnosti funkčního období současné SR a bude
dop|něno ustanoveníohledně ričinnosti vo|by nové SR na dva měsíce.

Dotaz _ odstupující SR bude v těchto dvou měsících stále rozhodovat?

Za SR: Ne. Dva měsíce jsou pouze na piedání dokumentrj a všeho potŤebného. Je pouze
jedno vedení a to nová SR.

Upiesnění usnesení:
odstupující SR je povinna nové SR pĚedat veškeré podklady k činnosti.

H Iasová n í:

pro:
proti:
zdrželi se:

H lasová n í:

p ro:
proti:
zdrŽeli se:

377
0
0

379
0
0

10

VÝs|edek: SchVáleno.



PověÍení iiného čIena iednání SR

- z^ SR: K pÍipomínce - Je obtížné specifikovat běžné zá|ežitosti.
- V. Štef|: le tňeba si uvědomit, že členové SR ručí sv1ím majetkem - změna

v novém občanském zákoníku.
- Podnět: Dop|nit, co se považuje za zásadní činnosti.
- Reakce na piipomínku: Formulování pĚesné specifikace vede k chaosu -

stanovy jsou základní zákon spo|ku. Zjednodušme si život, nezes|ožiťujme si
ho.

Hlasování:
pro: 379
proti: 0
zdrže|i se: 0

VÝsIedek: Schvá|eno'

Revizní / rozhodčí komise

Usnesení - VH pÍijímá usnesení, kter m schva|uje zlízení Revizní / rozhodčí komise tak,
jak je v návrhu SR s tím, že toto musí odpovídat pravomocem této komise a to včetně
dop|nění ustanovení o pÍechodném funkčním období stávajícího revizora s tím, že
volbou budou doplněni dva da|šíč|enové komise.

Hlasování:
pro: 379
proti: 0
zdrže|i se: 0

V'ísledek: Schvá|eno.

Óánek Vlt

VH schva|uje článek V|l stanov a to tak, že toto bude dop|něno o povinnost postupovat
s péčí Ěádného hospodáňe a o proh|ášení nutnosti vyrovnaného rozpočtu.

HIasování:

11



Vrisledek: Schvá|eno.

članek lX - Kogentní ustanovení

Vris|edek: Schvá|eno.

pro:
p roti:
zdrŽeli se:

članek Vlll

H Iasová n í:

p ro:
proti:
zdrŽeli se:

H Ia sová n í:

p ro:
p roti:
zdrželi se:

članek X

H Iasová n í:

p ro:

p roti:
zdrže|i se:

379
0
0

379
0
0

379
0

0

379
0
0

VÝs|edek: Schvá|eno.

Vrisledek: Schvá|eno.

Usnesení - Stanovy klubu nabyly p|atnosti a ričinnosti okamžikem schvá|ení poslední
jejich částí.

HIasování:

12



pro i 379
proti: 0
zdrže|i se: 0

VÝsledek: Schváleno.

12. Vo|ba revizní komise

PÍedsedající nejprve seznámi|a VH s povinností zvolit komisi v souladu s Norn/mi
stanovami, které piedpok|ádají tiíčlen nou komisi.

Řízení voleb se ujímá mandátová a volebníkomise.

Kandidáti na dop|nění č|enú komise:

- Tomáš Tesaň
_ V|astimilštef|

- Josef Roudnick'/

Dodatečně, na dotaz zda chce ještě někdo ohlásit svou kandidaturu, se pňihlásil:

- Jakub Adamec

Po piedstavení kandidátŮ proběh|y tajné voIby.

Piedsedkyně volební a mandátové komise Ing. Eva Roháčková oznámi|a v'/s|edky vo|eb:

Za da|šíčleny revizní komise by|i s počtem hlasrj zvo|eni:
Tomáš Tesai 366 h|asrj
V|astimilŠtefl 284 h|asú

Poiad í ostatn ích kandidáttj :

Jakub Adamec 57 hlasri
Josef Roudnick 36 hlasrj

VH bere na vědomí v'/s|edky vo|by.

13. Udělení čestného č|enství JUDr. Antonínu Jízdnému a Josefu Zattouka!ovi

VH h|asova|a o udělení čestného č|enství

JUDr. Antonínu Jízdnému

Hlasování:

13



VÝs|edek: Schvá|eno.

Josefu Zatloukalovi

p ro:
p roti:
zdrže|i se:

H Ia sová n í:

p ro:
proti:
zdrže|i se:

378
0

L

376
0
3

VÝsIedek: Schvá|eno.

JUDr. Antonín Jízdni1poděkova| za zvolení.
,,Vždy jsem mě| pÍání, dělatvěci pro naše č|eny. Rád sem chodím. Proto jsem se rozhod|
darovat k|ubu peněžní dar ve v ši 10.000,- Kč. Pieji si, aby by| využit pro vybudování
toa|et pro č|eny na hĚišti. Pokud toto nebude reá|né, pŤedejte tento dar k využití
extraIigovému t mu muž .,.

L4.Závér

Prezident klubu Pavel V|áčiI prones| závěrečné s|ovo. omIuvil nepiítomnost Pav|a
Zatlouka|a a Mi|ana Kazíka. Poděkova| Mgr. B|ance Rybáňové za práci na stanovách a
JUDr. Antonínu Jízdnému za pomoc. Poděkova| všem ostatním' Těm, kteií dali
piipomínky, mě|i odvahu vystoupit a všem, kteĚíse podí|e|i na pňípravě VH

PĚedsedající VH konstatova|a, že tímto byl program VH vyčerpán a jednání VH v ].9:00
hod ukonči|a.

V Koňenci, dne 27.2, 20t6

Ý ''djffire{iuis|4{p
,í)!/

/,lr** -..--*

lng. Rostislav Mechur v.r.

Va|né h romady zapisovatel

Zápis z VH ověňi|:

14

Petr Hensl v.r. Lukáš Vašica V.r.


