
Zápis z jednání správní rady 

SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUB, z.s. 

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

 

Datum konání:  21. června 2020 

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

Na jednání přítomni: 

Ivo Lizna 
Mgr. Hana Rechová 
Aleš Kavín 
Ing. Tibor Ťapuš- zástupce majitele hřiště, člen správní rady, přes telefonický most 
Mgr. Blanka Vašicová - zapisovatel, předsedkyně Revizní komise 
Mgr. Karolína Jakubcová - zástupce společnosti Pythagor, a.s., za Tibora Ťapuše k bodům, ke kterým 
nebyl přítomen 

 

Program jednání: 

1) ustanovení orgánů správní rady 

Byl podán návrh na ustavení do funkce Prezidenta, 1. viceprezidenta a 2. viceprezidenta, tak 

aby byl respektován počet hlasů získaný při volbě Valnou hromadou.  

Správní rada provedla hlasování - 4 hlasy pro. Usnesení bylo přijato všemi hlasy.  

Prezidentem klubu se stal Ivo Lizna, 1. viceprezidentem Aleš Kavín, 2. viceprezidentem Mgr. 

Hana Rechová 

2) návrh na obsazení orgánů klubu 

STK - Daul, Ingr, Vláčil, (Mikulášek) 

Seniorská komise - předsedkyně Eva Roháčková, dále Edita Tesařová, František Ingr  

TCM - na pozici šéfa TCM byl navržen Martin Huf, po provedené diskusi SR odložila otázku 

obsazení pozice šéfa TCM na 23.6.2020 s tím, že věc bude prodiskutována s Martinem 

Hufem 

Kapitáni reprezentací  - Tomáš Daul (ženy), Martin Huf (muži), František Ingr (senioři), 

obsazení pozice kapitána juniorů bylo diskutováno tak, že  kapitáni pro jednotlivé výjezdy 



družstev juniorů by byli i nadále ustanovováni pro jednotlivé výjezdy ad hoc, tak jako tomu 

bylo v minulém roce 

2) rozdělení činností 

Po provedené diskusi a poté, co byla správní rada seznámena s obsahem jednotlivých 

činností byly vyspecifikovány tři základní okruhy: 

- členská základna 

- hospodaření klubu 

- klubové akce (turnaje) 

Dle dohody správní rady bude oblast členské základny řešit Ivo Lizna, hospodaření klubu 

bude mít na starost Hana Rechová a  klubové akce bude zabezpečovat Aleš Kavín.  

Správní rada se dohodla, že postupné předávání informací a činností bude koordinovat s 

Blankou Vašicovou.  

3) spolupráce s Pythagorem 

Správní rada byla seznámena se základním nastavením spolupráce mezi klubem a 

Pythagorem s tím, že obě strany deklarovaly ochotu a vůli si vzájemně pomáhat tak, aby 

nastavená spolupráce byla prospěšná jak členům klubu, tak i majiteli hřiště. Hana Rechová se 

zástupkyní Pythagora diskutovala otázku možné slevy na buggy pro členy klubu a otázku slev 

z Green Fee ve dnech pondělí a úterý. 

4) personální agenda - zabezpečení činností klubu  

Správní rada byla informována o dosavadním zabezpečení činností v klubu s tím, že již v době 

před konáním VH bylo započato s přenášením činností od Blanky Vašicové na Martinu 

Mackovou poté, co byla členská agenda převzata Ivou Douškovou. Správní rada byla 

seznámena s rozsahem činností, které spadají do jednotlivých oblastí s tím, že další 

informace budou předávány postupně.  

5) předávání činností na novou správní radu 

Správní rada byla informována Blankou Vašicovou, že v současné době účetní kancelář 

připravuje podklady pro účetní předání, a to mezitimní účetní závěrku k datu 13.6.2020, tak 

aby bylo možné předat konkrétní výsledky do tohoto data. Dále byla projednána otázka 

nastavení systémů, se kterými klub pracuje a které jsou zásadní pro jeho činnost s tím, že v 

průběhu dalšího týdne budou vytvořeny kontaktní údaje na novou správní radu a přístupy do 

systémů, se kterými bude nová správní rada pracovat. Zaučení do práce se systémy potom 

provede Blanka Vašicová dle výše uvedeného rozdělení činností na individuálních schůzkách.  



Prezident klubu poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání správní rady v 18.30 

hodin.  

V Kořenci dne 21.6.2020 

 

 

 

 

 


