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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC  

Datum konání:   28. 11. 2011 
 
Přítomní: 
Správní rada SGCC 

- Antonín Jízdný 
- Jindřich Zdráhal 
- Pavel Šrom 
- Jana Šteflová 

Hosté 
- Miloslav Buřival, čestný prezident 
- Marta Nazari, čestná viceprezidentka 
- Milan Kazík, revizor klubu 
- Tomáš Daul, předseda STK 
- Vlastimil Štefl, vedoucí TCM 

 

 

1) HOSPODAŘENÍ SGCC V ROCE 2011 

- přítomní byli seznámeni s výsledky hospodaření klubu za období 1. 1. – 31. 10. 2011 a 

s odhadem hospodaření za rok 2011 

- návrh rozpočtu na rok 2012 bude projednán správní radou v lednu 2012 

 

2) ZHODNOCENÍ GOLFOVÉ SEZONY 

- přítomní byli seznámeni s následujícími dokumenty: 

o Zpráva o činnosti SGCC za rok 2011 (Jana Šteflová) 

o Klubové turnaje 2011 (Jana Šteflová) 

o Zpráva o stavu hřiště říjen 2011 (Tomáš Daul) 

o Zpráva o činnosti TCM za sezonu 2011 (Vlastimil Štefl) 

Závěry: 

- V příštím roce, pokud to bude finančně možné, SR doporučuje větší hmotnou podporu 

důležitých klubových turnajů. 

- Seniorský golf: 

o Přítomní se shodli na vzrůstající činnosti seniorské sekce klubu a shodli se na zvýšení 

podpory seniorskému golfu.  

o Senioři reprezentující individuálně  SGCC na RSTM ocenili trička, která jim klub 

v letošní sezoně věnoval. 

o Byl podán návrh na uspořádání turnaje pro prarodiče s vnoučaty. 

- Stav hřiště: 

o Přítomní se shodli, že stav hřiště byl uspokojivý až od poloviny sezóny.  
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o Na začátku sezony 2012 by bylo přínosné uspořádat schůzku zástupců hřiště ze 

strany Pythagor a.s. a zástupců klubu ve věci kontroly připravenosti hřiště.  V této 

spolupráci by měla během sezony za klub pokračovat STK. 

o Přítomní se shodli na tom, že umístění greenu jamky č. 3 a odpaliště jamky č. 4 není 

bezpečné. 

o Klub má zájem se zúčastnit výběrového řízení na greenkeepera (např. Tomáš Daul). 

- TCM: 

o Ty děti, které bude klub podporovat, budou mít vůči klubu i určité povinnosti 

(reprezentovat). 

o Návrh na „půjčení“ a spolupráci s dětmi z okolních klubů pro posílení kořeneckého 

družstva TCM. 

Úkoly: 

- Na Valnou hromadu SGCC bude nutné připravit: 

o Zprávu o činnosti SGCC za rok 2011 (Jana Šteflová a Antonín Jízdný) 

o Zpráva o činnosti STK za rok 2011 (Tomáš Daul a STK) 

o Zpráva o činnosti TCM za sezonu 2011, cíle pro rok 2012 (Vlastimil Štefl) 

o Zpráva revizora SGCC za rok 2011 (Milan Kazík) 

o Zpráva o stavu hřiště za rok 2011 a plán rozvoje hřiště pro rok 2012 (Tibor Ťapuš) 

 

3) VÝVOJ ČLENSKÉ ZÁKLADNY V ROCE 2011 

- přítomní byli seznámeni se stavem členské základny k 31. 10. 2011 

- vzhledem k tomu, že počet členů v základních kategoriích i celkově poklesl, nepředpokládá 

klub navýšení nájemného za užívání hřiště v roce 2012 (PYTHAGOR a.s.) 

Úkoly: 

- návrh prováděcího předpisu pro výpočet nájemného pro další roky (Vlastimil Štefl a Jana 

Šteflová) 

 

4) VÝŠE VSTUPNÍHO POPLATKU PRO ŘÁDNÉHO ČLENA V ROCE 2012 

- vstupní poplatek pro řádného člena je pro rok 2012 stanoven vy výši 24 000 Kč 

- od 1. 12. 2011 do 31. 3. 2012 bude probíhat akce pro doplnění stavu členské základny, kdy 

bude klub nabízet řádné členství za 20 000 Kč; akce je omezena počtem 20 nových členů 

 

5) VÝŠE ROČNÍHO HRACÍHO POPLATKU NA ROK 2012 A POPLATKU ZA ROČNÍ ČLENSTVÍ 

- roční poplatek pro řádného člena na rok 2012 byl schválen ve výši 13 000 Kč 

- do 15. 1. 2012 je možné uplatnit na tento poplatek slevu 1 000 Kč 

- cena ročního mimořádného členství pro rok 2012 byla stanovena ve výši 3 690 Kč 
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6) KONCEPCE PŘECHODU ROČNÍHO ČLENSTVÍ NA ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ 

- emailovou poštou osloví manažer klubu všechny ty, kteří byli v minulosti minimálně třikrát 

ročními členy a nabídne jim řádné členství v SGCC za 12 000 Kč. 

- nabídka je limitována do 28. 2. 2012 

 

7) POKRAČOVÁNÍ tzv. SEDMILETÉHO ČLENSTVÍ Z ROKU 2005 

- pro prodloužení tzv. sedmiletého členství na dobu neurčitou je potřeba doplatit částku 

12 000 Kč (případně doplatit částku ve výši seniorského vstupního poplatku, mají-li na tento 

věkové právo). 

 

8) RŮZNÉ: 

- Přítomní byli seznámeni s průběhem Podzimní diskusní konference ČGF (Jana Šteflová) 

- Schválení žádostí o udržovací poplatek na 2011 a prodeje členství 

- Všem členům klubu budeme zasílat novoroční dopis a PF přání s kresbou Miloslava Buřivala 

- Přítomní byli seznámeni se získáním dotace na nákup strojů z MŠMT (zodpovědné osoby: 

Vlastimil Štefl za TCM a Jana Šteflová jako manažer klubu) 

 

 

Zapsala: Jana Šteflová 

 


