
Zápis z jednání správní rady 

SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUB, z.s. 

se sídlem Kořenec, č.p. 174, 680 01 Boskovice 

 

Datum konání:  26. května 2021 

Hodina a místo konání: 15:00 hod. kongresový sál v Golf & Ski Resort Kořenec 

Na jednání přítomni: 

Ivo Lizna 
Mgr. Hana Rechová 
Mgr. František Ingr 
Mgr. Blanka Vašicová - zapisovatel, předsedkyně Revizní komise 
Mgr. Karolína Jakubcová - zástupce společnosti Pythagor, a.s., zplnomocněna Tiborem Ťapušem 
MUDr. Marta Nazari 
ak. soch Miloslav Buřival 
 

Program jednání: 

1) Odstoupení z funkce 1. viceprezidenta Aleše Kavína 

Prezident klubu informoval správní radu, že písemným oznámením ze dne 10. 5. 2021 
odstoupil z funkce 1. viceprezidenta Aleš Kavín, který byl zvolen do Správní rady Valnou 
hromadou klubu dne 13. 6. 2020.  

2) Ustavení do funkce nového člena správní rady 

V souladu s čl. VI. B. Stanov klubu, v případě, že nastane situace, kdy správní rada nebude 
mít potřebný počet tří volených členů je prezident spolku oprávněn doplnit chybějícího člena 
správní rady spolku náhradníkem, který se při volbě valnou hromadou umístil na čtvrtém 
místě.  

Dle výsledku voleb Valné hromady konané dne 13. 6. 2021 se na čtvrtém místě umístil Mgr. 
František Ingr. Je tak v pozici náhradníka. Prezident klubu navrhl, aby byl jako třetí volený 
člen do správní rady ustaven Mgr. František Ingr. Ten na jednání předložil souhlas se svým 
ustanovením do funkce.  

Správní rada hlasovala o návrhu, aby se členem správní rady stal Mgr. František Ingr.  

Návrh byl přijat všemi přítomnými hlasy s hlasovacím právem.  

 



3) Obsazení funkcí ve správní radě 

Prezidentem klubu byl podán návrh na to, aby pro ustavení Mgr. Františka Ingra byl určující 
počet hlasů při volbě Valnou hromadou. Aby se tak Mgr. František Ingr stal  
2. viceprezidentem a Mgr. Hana Rechová se stala, namísto Aleše Kavína, 1. viceprezidentkou 
klubu.  

Správní rada provedla hlasování, všechny přítomné hlasy byly pro návrh.  

Prezidentem klubu tak zůstává Ivo Lizna, 1. viceprezidentkou Mgr. Hana Rechová, 2. 
viceprezidentem Mgr. František Ingr. 

 

Jednání bylo ukončeno v 15:15 hodin 

 

V Kořenci dne 26.5.2021 

 

 

 

 

 


