
 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC dne 13.11. 2015 – Kořenec 
 
Přítomní:  
 
- Pavel Vláčil – prezident klubu 

- Pavel Zatloukal– člen správní rady 

- Ing. Tibor Ťapuš– statutární zástupce vlastníka hřiště, člen správní rady 

- MUDr. Marta Nazari– čestná viceprezidentka klubu, host správní rady 

- Ak. Soch. Miloslav Buřival– čestný prezident klubu, host správní rady 
 
- Vlastimil Štefl – manažer resortu, host správní rady 
 
- Ing. Pavel Krč– manažer klubu, člen správní rady 

 
 
Omluven: 
Mgr. Blanka Rybářová  – viceprezidentka klubu 
 
Vzhledem k účasti většiny členů správní rady bylo konstatováno, že správní rada klubu je 
usnášeníschopná. 
 
Prezident klubu nejprve přivítal přítomné členy správní rady a přítomné hosty, poté správní rada 
přistoupila k projednávání jednotlivých bodů programu. 
 
1) Informace o změně manažera klubu 

Na základě provedených kontrol hospodaření byly v průběhu roku zjištěny nedostatky v činnosti 
manažera klubu, a to z hlediska vedení administrativní agendy a předávání podkladů účetnímu. 
Činnost manažera z hlediska organizace turnajů byla shledána v pořádku. Po opakovaném upozornění 
na nedostatky při vedení administrativy a jejich neodstranění byl Pavlu Krčovi předán vytýkací dopis. 
Následně mu byla předána výpověď s tím, že jeho pracovní poměr ke klubu skončí ke dni 30.11.2015. 
Na základě výběrového řízení nastoupil do klubu s účinností začátku října 2015 Rostislav Mechúr. 

2) Předání funkcí a kontrola  

- správní rada se usnesla na tom, že podklady pro předání funkcí mezi Pavlem Krčem a Rostislavem 
Mechurem připraví Blanka Rybářová. Pavel Krč se prohlásil, že všechny nesrovnalosti dá do pořádku 
ve spolupráci s Rostislavem Mechurem. K předání funkcí dojde dne 30.11.2015, kdy Pavel Krč ukončí 
svůj pracovní poměr ke klubu.   

3) Nové systémy kontroly vedení administrativní agendy klubu 

 - správní rada se usnesla na tom, že je třeba přenastavit systémy kontroly činností manažera klubu a 
dohodla se na změně kontroly předávání kontroly a předávání dokladů.  

 

4) Změna stanov 

-správní rada vzala na vědomí informaci o tom, že na základě dříve uvedeného harmonogramu 
Blanka Rybářová obdržela připomínky k návrhu změny stanov.Správní rada projednala základní 



vznesené připomínky s tím, že vzhledem k nepřítomnosti Blanky Rybářové na tomto jednání jí budou  
názory správní rady sděleny tak, aby je mohla zapracovat do návrhu a poslat na vědomí členům klubu 
dle dříve schváleného harmonogramu. 
 
5) Členské poplatky na rok 2016 
-správní rada se usnesla na tom, že vzhledem k vývoji členské základny není nutné pro následující rok 
měnit výši ročních poplatků členů, avšak je třeba vývoj členské základny sledovat pro další období. 
Dále se správní rada shodla na tom, že by měly být zachovány všechny výhody a reciprocity jako v 
roce 2015.  
 
6) Roční členství 2016 
-správní rada se usnesla na tom, že v roce 2016 bude roční členství poskytováno stejně jako v roce 
2015. 
 
7) Konference prezidentů 
- správní rada vzala na vědomí zprávu prezidenta klubu z konference prezidentů. Nejzásadnějším 
bodem bylo projednání podpory programu Golf do škol, který by měl pokračovat i v dalším 
období,neboť ostatní programy nebyly úspěšné.  
 
 
 
Zapsal: Pavel Zatloukal 


