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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC DNE 10. 1. 2011 
 
Přítomní 

- Antonín Jízdný 
- Jindřich Zdráhal 
- Pavel Šrom 
- Tibor Ťapuš 
- Marta Nazari 
- Miloslav Buřival 
- Milan Kazík 
- Jana Šteflová (zapisovatel) 

 
 

1. Pythagor a.s. 
Návrh Pythagor a.s.: 
- Mimořádné roční členství – návrhy ze strany Pythagor a.s. pro stanovení výše 

poplatků: 
a) Pythagor dostane 1 000Kč za každého ročního člena. 

Sokrates dostane 2 390Kč za každého ročního člena. 
b) Za prvních 200 ročních členů dostane Sokrates 3 490 Kč za ročního člena.  

Nad 200 ročních členů dostane 2/3 Pythagor, 1/3 Sokrates za ročního člena. 
Závěr: 
- Členové SR projednají návrh Tibora Ťapuše v pondělí 17. 1. v 10,00 hod. v kanceláři A. 

Jízdného. 
 

2. Členská základna 
 

1) Zhodnocení roku 2010 
- Celkový počet členů: 1 062  

o Z toho řádných platných členů: 610 
o Z toho mimořádných ročních členů: 452 

- Přírůstek nových členů 2010: 31 členů 
- Převod členství v roce 2010: 19 členů převedlo své členství na jinou osobu 
- Udržovací poplatek na rok 2010: vyhověno žádosti cca 60ti členů 
- K 31. 12. 2010 nemá uhrazen RHP za rok 2010: 29 členů 
Úkol: 

- Garanci za stav a vývoj členské základny převzal Jindřich Zdráhal, který v roce 
2011 předloží materiál k projednání. 
 

2) Navýšené nájemného pro Pythagor a.s. na rok 2011 
Závěr: 
- Pythagor od klubu v roce 2011 dostane o 37 000Kč víc na nájemném. 
Úkol: 
- konečná a zkontrolovaná čísla projednat a odsouhlasit se SR. 
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3) SR pověřuje revizora, aby ověřil podklady týkající se plateb členství za rok 2010, které 
mu k 1. 2. 2011 připraví Dagmar Marková s Janou Šteflovou.  
Úkol: 
- konečná a zkontrolovaná čísla projednat a odsouhlasit se SR. 
 

3. Roční hrací poplatky 2011 
 

1) Poplatek 9 000Kč pro seniory nad 63 let 
Návrh: 
- Člen klubu, který v roce 2011 dosáhne věku 63 let, má v roce 2011 nárok na roční 

hrací poplatek ve výši 9 000Kč, bez ohledu na datum narození. 
Návrh schválen. 

 
2) Výše vstupního poplatku pro řádného člena v roce 2011 

Návrh - Ťapuš: 
- Pythagor a.s. dá každému řádnému členovi v roce 2011 tři green fee zdarma pro 

své hosty za následujících podmínek: 
o Tři hosté půjdou se členem Sokrata v jednom flightu, v jednom dni. 
o Nelze využít při klubových turnajích. 

Závěr: 
- S účinností od 10. 1. 2011 je vstupní členský poplatek 35 000Kč + 3 green fee od 

Pythagor a.s. zdarma (za níže uvedených podmínek). 
- Každý držitel řádného členství v Sokrates G&CC je oprávněn jednou za rok 2011 

bezplatně pozvat své tři hosty na hru 18 jamek na golfovém hřišti v Kořenci (od 
Pythagor a.s. zdarma), za následujících podmínek: 

o host musí být držitelem HCP 

o host jde ve flightu se členem klubu, který ho pozval 
o pozvání platí pondělí až pátek 

o nevztahuje se na turnaje  
o tento vstup je nepřenosný  
o platí pro řádné členy SGCC, kromě členství studentského a juniorského 

o tři hosté půjdou se členem Sokrata v jednom flightu, v jednom dni 
Tibor Ťapuš – návrh k Závěru: 
- byl bych rád, aby zůstal i benefit pro nově přijaté členy ve výši 4 000 Kč (při 

zaplacení vstupního poplatku 35 000 Kč) 
- o formě spoluúčasti Pythagor a.s. na případném benefitu ve výši 4 000 Kč se bude 

jednat na příští SR 
 

3) Udržovací poplatky (vyhovění žádosti) 
Návrh: 
- Ve výjimečných případech bude SR SGCC schvalovat žádost o udržovací poplatek i 

po termínu, který stanovují stanovy SGCC, tj. po 31. 1. daného kalendářního roku. 
Návrh schválen. 
 

4) Blokace členů a zrušení členství neplatičům 
Návrh: 
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- K 31. 1. 2011 bude zrušeno členství všem, kteří i přes několikeré upomenutí 
neuhradili roční hrací poplatek za rok 2010.  

- Pokud některý z těchto neplatičů zažádá o obnovení členství s tím, že neuhrazený 
roční poplatek 2010 doplatí, bude o jeho obnovení členství rozhodovat správní 
rada SGCC na svém nejbližším jednání. 

- K 28. 2. 2011 zablokujeme na serveru ČGF všechny, kteří nezaplatili poplatek na 
rok 2011, ale nebudeme jim rušit členství i přes to, že za každého člena, který je 
uveden na serveru ČGF k tomuto datu (i za toho, který nakonec nezaplatí) platíme 
ČGF poplatek (300Kč za dospělého, 100Kč za dítě).  

Návrh schválen. 
Úkol: 
- Na www stránkách klubu zveřejnit informaci, že k 31. 1. 2011 bude zrušeno 

členství v klubu těm členům, kteří nezaplatili roční hrací poplatek za rok 2010. 
(Jana Šteflová) 

- Připravit návrh postupu při neplacení ročních hracích poplatků ze strany členů 
klubu. (Jana Šteflová) 

 
4. Klubové turnaje 

 
1) Zhodnocení sezony 2010 

- Celkem bylo v roce 2010 uskutečněno 28 klubových turnajů (z toho tři turnaje 
byly dvoudenní) a 26 HCP střed. 

- Průměrný počet hráčů na jednom turnaji je 70 hráčů. 
Závěr: 
- Všechny turnaje musí skončit v nezáporných číslech, kromě několika předem 

vybraných. 
- Sokrates má nárok na konání 35 turnajů v roce, z toho 20 o víkendu (bez HCP 

střed). Tento počet turnajů by měl být naplněn. 
 

2) Plán a filozofie turnajů na rok 2011 
Úkoly: 
- Jana Šteflová dodá termíny nejdůležitějších turnajů na Kaskádě, na Slavkově a 

za ČGF. 
 

3) Turnaj tří císařů 2011 
Závěr: 
- Klub nebude dotovat omezený počet lidí (turnaj musí skončit finančně neutrální). 
- Turnaj se na Kořenci v sezoně 2011 bude konat za následujících podmínek: 

o Každý, kdo se za Sokrates zúčastní některého z kol na Svratce, 
Automotodromu, Svobodných Hamrech a Kořenci, zaplatí za sebe klubu 
„startovné“ 400 Kč. Z toho 200Kč dostane Pythagor jako kompenzaci za 
green fee zdarma pro hráče ze spřátelených klubů, kteří budou hrát na 
Kořenci zdarma, a 200 Kč zůstane klubu na zajištění občerstvení (snídaně, 
oběd, skromné občerstvení na hřišti) a cen pro vítězné družstvo.  

- Organizaci hráčů i turnaje na Kořenci si bere na starost Jana Šteflová. 
 

5. Hospodaření SGCC 2010  
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- Správní rada byla seznámena s následujícími dokumenty: 
o Účet zisků a ztrát za období 1. 1. 2010 – 30. 11. 2010 
o Odhad hospodaření za rok 2010 s ohledem na prosinec 2010 
o Náklady na reprezentaci SGCC a TCM 2010 

- 1. 2. 2011 v 16:00 se uskuteční schůzka Pavla Šroma, Milana Kazíka, Jany Šteflové 
a Josefa Doležela, aby se projednalo následující: 

o Hospodaření roku 2010 
o Návrh rozpočtu 2011 
o Změna účtové osnovy 

 
6. Odkup majetku Sokrata Pythagorem 

- Správní rada byla seznámena s dokumentem „seznam majetku SO pro PY (final)“ 
- Vzhledem k nedostatku času (podklady byly odeslány emailem 20. 12. 2010) 

manažerka udělá potřebné a revizor transakci zpětně prověří. 
 

7. Valná hromada 2011 a klubový společenský večer 
 

1) Valná hromada 2011 
- Valná hromada klubu se uskuteční 26. 2. 2011 od 13:00 
Úkoly: 

o Zpráva o činnosti klubu za rok 2010 (připraví Antonín Jízdný a Jana 
Šteflová) 

 Zpráva o činnosti STK 2010 (Tomáš Daul) 
 Zpráva o činnosti TCM 2010 (Vlastimil Štefl) 
 Zpráva revizora klubu 2010 (Milan Kazík) 

o Zpráva o hospodaření klubu 2010 (Pavel Šrom a Milan Kazík) 
o Rozpočet klubu na rok 2011 (správní rada SGCC) 
o Zprávu o stavu a rozvoji hřiště (Tibor Ťapuš) 

- Oslovit členy klubu, aby nám nebo členům, kteří se VH zúčastní, dali plnou moc, 
tzn. udělat vše pro to, aby se VH sešla. 
 

2) Klubový společenský večer 
- Uděláme anketu mezi našimi členy, zda mají o konání společenského večera 

zájem. Na základě výsledků se rozhodneme. (Jana Šteflová) 
 

8. Různé 
 

1) STK SGCC 
- Seznámení se Zprávou o činnosti STK v roce 2010, kterou zpracoval Tomáš Daul 
- Jana Šteflová zpracuje ve spolupráci s Tomášem Daulem základní zodpovědnosti 

pro jednotlivé oblasti (předseda STK, reprezentace, značení hřiště, TCM, rozhodčí) 
- Na další jednání SR bude pozván předseda STK, aby byly probrány jednotlivé body 

 
2) Další jednání správní rady SGCC 

- 7. 2. 2011 ve 12:00 v Brně  
- Na programu bude zejména příprava valné hromady a projednání návrhu 

Pythagor a.s. na „otevření” Smlouvy mezi SGCC a Pythagor a.s. 
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