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ZÁPIS O PRŮBĚHU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY GOLF CLUBU BRNO

1. ZAHÁJENÍ

Prezident klubu, pan Tomáš Večeřa, zahájil řádnou Valnou hromadu (dále VH) v 18:10 hodin. Přivítal všechny
přítomné členy a předal slovo panu Jiřímu Palátovi — novému řediteli resortu.

Pan Jiří Palát se přítomným představil a nastínil některé z plánovaných změn a akcí v resortu v letošnĺm roce. Pro
členy klubu je nejzajímavějšĺ novinkou v nabídce služeb možnost ročního pronájmu buggy se zvýhodněnou cenou
pro členy a dalším zvýhodněním pro držitele karty Kaskáďan.

Další výhody pro členy klubu jsou následující a přítomní je dostali spolu s dalšími podklady při prezenci na VH:

Golf (kromě neomezené hry a vstupu na DR)
Cena za mlče 50 Kč
25% sleva na e-Trolley
200 Kč sleva na E-cart
2000 Kč sleva na roční pronájem E-cart
20% sleva na jednorázový vstup do lndooru
1000 Kč sleva na roční vstup do lndooru
50 Kč sleva na každou hodinu golfového simulátoru na lndooru
Reciprocity s vybranými golfovými resorty

Pro shop

10% sleva na zboží (neplatí pro již zlevněné zboží)

Hotel

20% sleva na ubytováni
50 Kč sleva na každou hodinu bowlingu
50 Kč sleva na každou hodinu golf. simulátoru
Speciální ceny menu v rámci gastro kalendáře

Wellness

Vstup do wellness vždy jen za 180 Kč
30 Kč sleva na dopolední plaváni
200 Kč sleva na whirlpool
2000 Kč sleva na celoroční vstup do wellness

Každý držitel členství osobního, přidruženého nebo seniorského dostává zdarma časopis GOLF.
Každý člen starší 21 letmá nárok na získání karty Dinners club S těmito podmínkami - 1. rok bez poplatki, další roky se slevou 30%.

Po vystoupení ředitele resortu následovala prezentace Golf Academy Kaskáda, představená členem PGA GB8d
Vilémem Ráčkem. Hlavním cílem je vybudování špičkové golfové akademie v horizontu 3-4 let. V akademii je
pamatováno i na kurzy pro členy klubu s cílem zlepšení herních dovedností. V rámci akademie probíhá výstavba
venkovního fitness centra, které bude také přístupné pro členy klubu.

Pan Večeřa poděkoval za představené prezentace a ujal se vlastního jednání VH. Oznámil, že na základě Stanov
spolku povede VH do doby zvolení předsedy VH.

2. SEZNÁMENĺ S JEDNACÍM ŘÁDEM A VOLBA ORGÁNŮ VH

Pan Večeřa seznámil přítomné s jednacím a hlasovacím řádem, který byl přítomným k dispozici při prezenci VH
společně s programem VH (příloha č. 1).

Pan Večeřa informoval přítomné o počtu členů klubu ke dni konání VH:

registrovaných v klubu 1256
s hlasovacím právem 999
5% hlasů pro způsobilost se usnášet 50
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počet přítomných hlasů 168
hlasů potřebných ke schválení (nadpoloviční většina) 85

Pan Večeřa konstatoval, že podle platných Stanov spolku je VH usnášeníschopná.

Pan Večeřa dále seznámil přítomné s návrhem Správní rady na volbu orgánů VH:

Předseda VH p. T.Večeřa
Mandátová komise pí P.Grycová, pí P.Makrovská
Ověřovatelé zápisu p. V.Plašil, p. J.Vokřál
Zapisovatel p. P.Vávrů

O předsedovi, složení mandátové komise, ověřovatelích zápisu i zapisovateli bylo hlasováno samostatně. Ve všech
případech bylo hlasování stejné:

PRO: 168 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: O Hlasovalo celkem: 168

Pan Večeřa poděkoval za důvěru a jako čerstvě zvolený předseda VH přednesl návrh programu VH:

3. SCHVÁLENĺ PROGRAMU

1. Zahájení
2. Seznámení s jednacím řádem a volba orgánů VH
3. Schválení programu VH
4. Zpráva prezidenta GCB o činnosti klubu v roce 2014 a plánech na 2015
5. Zpráva o sportovní činnosti klubu v roce 2014 a cílech pro rok 2015
6. Zpráva o činnosti SR GCB a stavu majetku v roce 2014 a její schválení
7. Učetní závěrka za rok 2014 a její schválení
8. Návrh rozpočtu na rok 2015 a jeho schválení
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr

Předseda VH vyzval přítomné členy k jiným návrhům a doplněním. Konstatoval, že žádný návrh z pléna nebyl
vznesen a vyzval k volbě o schválení programu řádné VH 2015:

PRO: 168 PROTI: O ZDRŽELO SE: O Hlasovalo celkem: 168

Předseda VH konstatoval, že program řádné VH 2015, navržený Správní radou, byl schválen. Následně přistoupil k
dalšímu bodu programu:

4. ZPRÁVA PREZIDENTA GCB O ČINNOSTI KLUBU V ROCE 2014 A PLÁNECH NA ROK 2015

Prezident klubu v úvodu zmínil, že mužský i ženský tým hrají extraligu a reprezentují tak klub v rámci republiky.
Hlavním cílem v nadcházejícĺ sezoně je zajistit co největší počet dětí do nově budované akademie a její výkonnostní
součásti — Střediska vrcholového golfu.
V loňském roce se odehrála nová turnajová série dvojic různými formáty hry. Po vyhodnocení účasti, která byla velmi
dobrá, bude série pokračovat i v letošnĺ sezoně. Součástí turnajového kalendáře jsou i dalšĺ již tradiční turnaje.
Prezident dále poděkoval všem členům Správní rady za jejich dobrovolnou práci a zaujetí, které se projevilo např.
v nedávné diskusi (i prostřednictvím e-mailů) nad některými problémy. Dále poděkoval trenérům, rodičům dětĺ
kapitánům reprezentačních týmů za jejich obětavou práci při doprovázení hráčů v rámci týmových soutěží.
Velký dík také patří maršálům resortu. Byly posíleny jejich funkce a jejich činnost v uplynulém roce byla na velmi
vysoké úrovni, což jistě přispělo k větší spokojenosti hráčů a členů klubu při pobytu na hřišti.
Závěrem prezident klubu poděkoval všem zaměstnancům společnosti Engelmann v čele s hlavním greenkeeperem
Jiřím Kapešem za vynikající stav hřiště v průběhu celé sezony.

Prezident klubu poděkoval za pozornost a přikročil k dalšímu bodu programu:
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5. ZPRÁVA O SPORTOVNÍ ČINNOSTI V ROCE 2014 A CÍLECH PRO ROK 2015

Předseda VH předal slovo paní Veselé. Paní Veselá pozdravila přítomné a přednesla Zprávu o sportovní činnosti za
rok 2014 a cĺlech pro rok 2015.

V loňském roce se muži v extralize umĺstili na pěkném 6.místě a ženy skončili 9. V mládežnických mistrovstvích se
v Poháru klubů — MČR smíšených družstev do 16 let — umístili naši hráči na 7.místě, v mistrovství ČR družstev do 18
let obsadili naši mladí reprezentanti velmi solidní 5.mĺsto a družstvo dívek ve složení Kristýna Abrahamové, Marie
Biolková, Eliška Mechlová a Tereza Melecká, vedené kapitánkou Lucií Hinnerovou skončily na skvělém 2.místě!
Pokud jde o umístění našich hráčů na žebříčcích CGF, jistě stojí za zmínku 8.místo Adama Studeného v oficiálním
amatérském žebříčku mezi muži, 6.místo Kristýny Abrahamové v dorosteneckém žebříčku, v kadetech byl 7. Marek
Drcmánek a v kadetkách patřilo 3.místo Tereze Melecké. V celkovém hodnocení Czech Golf Amateur Tour dosáhli
velmi pěkných umístění Tereza Melecká na 2.místě a Kristýna Abrahamová na 6.místě.
Na mistrovství klubu ve hře na rány se překvapivým vítězem stal Martin Zima, mezi ženami zcela jasně dominovala
Tereza Melecká.
Na samostatném juniorském mistrovství, které bylo otevřené i pro hráče s nedomovským členstvím se vítězi
jednotlivých kategorií stali Vojtěch Pavelka (kat.10-12 let), David Michek (13-15 let) a Tereza Melecká (16-18 let).
Mistryní klubu ve hře na jamky se stala Tereza Melecká.

Závěrem paní Veselá poděkovala všem sponzorům klubové reprezentace za finančnĺ podporu, reprezentantům za
dobrou reprezentaci klubu a jejich trenérům a rodičům za podporu v tréninku. Velký dík také patří kapitánům
reprezentačních výběrů — u mužů Jonáši Vokřálovi, u žen Kateřině Veselé a u mládežnických týmů Arnoštovi
Drcmánkovi.

Podrobnější výsledky klubové reprezentace a umístění našich nejlepších hráčů na žebříčcích a túrách jsou uvedeny
v příloze č. 2.

Pro letošní rok jsou cílem pro družstvo mužů postup mezi 4 nejlepší týmy extraligy, u žen je to pak účast v play-off
mezi nejlepšími 8 týmy. V mládežnických mistrovstvích je cílem umístění mezi nejlepšími týmy na MCR v příslušných
věkových kategoriích.

Paní Veselá poděkovala za pozornost a předala slovo panu Radkovi Kubákovi, který zhodnotil činnost seniorské
sekce.

Pan Kubák informoval přítomné o činnosti sekce seniorů GC Brno 2014 (příloha č. 3). Vyzdvihl předevšĺm stále se
rozrůstající a mezi seniory velmi oblíbenou Region Senior Tour Morava (RSTM), která se hraje především na
moravských, ale i na slovenských a rakouských hřištích. Vybrané turnaje túry jsou zařazeny i do celostátního
seniorského žebříčku. V rámci žebříčku RSTM se na 2.místě mezi seniory v obou hodnocených kategoriích (netto
s 2/3 vyrovnáním i brutto na rány) umístil Libor Jedlička, v seniorkách Eva Bučíková obě výše uvedené kategorie
vyhrála. V kategoriĺch Master seniorů (hráči nad 70 let) patřilo 2.místo Miroslavovi Kobzovi a rovněž 2., resp. 3.místo
(netto, resp. brutto) Martě Janoškové mezi Master seniorkami.
V týmových soutěžích se v Českomoravském poháru seniorských klubových družstev umístilo družstvo mužů na
2.místě, Master senioři dokonce zvítězili. Na MCR seniorských klubových družstev na jamky obsadilo družstvo
seniorů 6.místo. V Quatro Cupu skončili naši senioři druzí.
Rada našich seniorů a seniorek velmi důstojně reprezentovala na mezinárodních seniorských soutěžích jednotlivců i
týmů coby reprezentanti Ceské republiky.
Na mistrovství klubu seniorů a seniorek si nejlépe vedli Zdeněk Veselský a Hana Fabíková.
Seniorským mistrem GCB ve hře na jamky se stal Jiří Štefl.

Pan Kubák poděkoval za pozornost a předal slovo zpět předsedovi VH.

Předseda VH popřál všem seniorům a seniorkám hodně úspěchů i v letošnĺm roce a přistoupil k dalšímu bodu
programu:

6. ZPRÁVA O ČINNOSTI SR GCB A STAVU MAJETKU V ROCE 2014 A JEJÍ SCHVÁLENĺ

Předseda VH předal slovo panu Fabíkovi, aby přednesl Zprávu o činnosti spolku a Správnĺ rady za období od
poslední VH spolku a stavu majetku spolku k 31. 12. 2014 (příloha č. 4).
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Pan Fabík konstatoval, že Správní rada se za období od poslední VH sešla lix, v samotném roce 2014 pak rovněž
lix. Správní rada pracovala od loňské VH, kde byla řádně zvolena, v kompletním složení. Na svých zasedáních se
zabývala, tak Jak jí určují stanovy spolku, řízením spolku v období mezi valnými hromadami, především pak
organizací sportovní a společenské činnosti, kontrolou naplňování a čerpáni rozpočtu spolku a správou členské
základny.
K 19.2.2015 má spolek 1256 členů. Co se týká změn v členské základně, tak v loňském roce přibylo 77 členů a 90
členů klub opustilo - at‘ už na vlastní žádost, nebo z důvodu neplnění členských povinností. Převodů členství bylo
schváleno celkem 57.
Dále pan Fabik pokračoval informacemi o hospodaření spolku a stavu majetku. V roce 2014 převýšila nákladová
část výnosovou o 58 404 Kč, což vzhledem k celkovému objemu financí, se kterými spolek hospodaří, je
zanedbatelná částka. Celkové příjmy spolku činily 21158 881 Kč, celkové výdaje byly 21 217 286 Kč. Stav majetku
spolku k 31 .12.2014 je 2 361 356 Kč.
Pan Fabík požádal o stanovisko revizní komisi, která se sešla v lednu 2015 ve složení pí Hana Cernochová a p.
Marek Petrjánoš, a předal slovo zástupci revizní komise panu Markovi Petrjánošovi.

Pan Petrjánoš pozdravil přítomné a sdělil, že revizní komise po prostudování příslušných materiálů doporučuje
Zprávu o činnosti spolku a stavu majetku v roce 2014 ke schválení.

Pan Fabík poděkoval panu Petrjánošovi za zprávu revizní komise a předal slovo předsedovi VH.

Předseda VH vyzval přítomné členy k diskuzi. Žádný dotaz nebyl vznesen a tak vyzval k hlasování o schválení
předložené Zprávy o činnosti spolku a stavu majetku v roce 2014:

PRO: 168 PROTI: O ZDRŽELO SE: O Hlasovalo celkem: 168

Předseda VH konstatoval, že Zpráva o činnosti spolku a stavu majetku v roce 2014, předložená Správní radou a
doporučená revizní komisí ke schválení, byla schválena.

Předseda VH poděkoval členům za hlasování a předal opět slovo panu Fabíkovi:

7. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2014 A JEJÍ SCHVÁLENÍ

Pan Fabík seznámil přítomné s účetní závěrkou hospodaření GCB za rok 2014 (příloha č. 5).

Pan Fabík zopakoval, že jak již bylo uvedeno v předcházejícím bodě, rozpočet roku 2014 byl mírně ztrátový (příloha
Č. 6). Ztráta bude uhrazena z prostředků, nashromážděných na účtu spolku v předešlých letech.

Pan Fabík požádal o stanovisko revizní komisi, kterou zastupuje pan Marek Petrjánoš.

Pan Petrjánoš sdělil, že revizní komise po prostudování příslušných materiálů doporučuje účetní závěrku za rok
2014 ke schválení.

Pan Fabík poděkoval panu Petrjánošovi za zprávu revizní komise a předal slovo předsedovi VH.

Předseda VH vyzval přítomné členy k diskuzi. Konstatoval, že žádný dotaz nebyl vznesen a vyzval k hlasování
o schválení předložené účetní závěrky za rok 2014:

PRO: 168 PROTI: O ZDRŽELO SE: O Hlasovalo celkem: 168

Předseda VH konstatoval, že účetní závěrka za rok 2014, předložená Správní radou a doporučená revizní komisí ke
schválení, byla schválena.

Předseda VH poděkoval členům za hlasování a vrátil slovo panu Fabíkovi, který přednesl další bod programu:

8. NÁVRH ROZPOČTU GCB NA ROK 2015 A JEHO SCHVÁLENÍ (příloha Č. 7)

Pan Fabík uvedl, že rozpočet na rok 2015 je sestaven na stejných principech jako v roce 2014 a již tradičně rozdělen
na 3 Části - administrativa, sportovní a rekreační golf. Ze Smlouvy o spolupráci, která je uzavřena s resortem,
vyplývá, že 90% poplatků odchází společnosti Golf Brno, a.s. Potom se odečtou náklady na administrativu a zbytek
se rozdělí na poloviny —jedna jde na golf rekreační a druhá na sportovní.
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Předseda VH poděkoval panu Fabíkovi za přednesený návrh rozpočtu a vyzval přítomné členy k diskuzi.

Žádný dotaz nebyl vznesen a předseda VH proto vyzval k hlasování o schválení návrhu rozpočtu GCB na rok 2015:

PRO: 168 PROTI: O ZDRŽELO SE: O Hlasovalo celkem: 168

Předseda VH konstatoval, že rozpočet klubu na rok 2015, navržený Správní radou, byl schválen.

Předseda VH poděkoval členům za hlasování a přistoupil k dalšímu bodu programu:

9. RŮZNÉ

K bodu Různé neměl nikdo z přítomných příspěvek a proto předseda VH rovnou přistoupil k dalšímu bodu:

10. DISKUZE

Předseda VH otevřel diskusi a vyzval přítomné k dotazům:

Helena Bajerová: poděkování za vynikající stav hřiště, dále poděkování slečně A. Fadrné z marketingového
oddělení resortu za velmi ochotný a vstřícný přístup při zajištění akce a dále poděkování všem
organizátorům seniorské túry...
Odpověď Tomáš Večeřa: seniorů GCB si velice vážíme, měli by se však více projevovat v rámci činnosti
klubu!

• Pavel Dubšík: parkování — dříve byla na parkovišti obsluha, která hlídala správné parkování na vyhrazených
místech, proč už tam není? Při mnoha akcích dochází vinou špatného parkování některých návštěvníků
k omezení počtu parkovacích míst.
Jiří Palát: obsluha parkoviště stojí peníze a stejně by nebylo možné zajistit správné parkování na
příslušných parkovištích najednou. Resort připravuje možnost zabezpečení parkovacího místa pro
předplatitele uzamykatelným rámem.

• Pavel Dubšík: odbavovací kiosek — proč už v resortu není? Urychlilo by to odbavení před hrou...
Jiří Palát: odbavovací kiosky nepovažuje resort za vhodné, osobní lidský přístup při odba ven! je jistě lepší a
hráči by měli pro odbaven! vždy počítat s časovou rezervou před hrou a ne jezdit na poslední chvíli. Od
letošní sezony dostanou všichni členové klubu visačky na bagy pro snadnou identifikaci ze strany maršálů.
Tomáš Večeřa: v letošní sezoně se zaměříme také na tzv. falešné rezervace, kdy hráči si zamluv! celý flajt
na cizí jména, o kterých předem ví že nepřijdou a zablokuj! tak volná místa ve flajtu.

• Pavel Dubšík: proč nelze platit na turnajích kartou?
Tomáš Večeřa: klub nedisponuje platebním terminálem a jeho případné zřízení by znamenalo značné
finanční poplatky jak za samotný pronájem, tak i za provedené platby. Vzhledem k celkovému objemu plateb
by pořízení terminálu nebylo efektivní. Navíc je zde otázka odvodu DPH za provedené platby...
Jonáš Vokřál: při velkém provozu na recepci resortu by zřízení klubového terminálu také znamenalo
organizační komplikace, především možnost snadné záměny terminálu resortního a klubového...

• Pavel Dubšĺk: proč klub nepodporuje mid-amatéry?
Tomáš Večeřa: podpora směřuje na nevýdělečné skupiny členů a to na děti a na seniory. Rozpočet klubu je
navíc každý rok vyrovnaný a neumožňuje tedy přidělen! prostředků další skupině členů.

• Pavel Dubšík: školení trenérů ill.třídy — proč není v Brně a musí se na školení jezdit do Prahy?
Juraj Werner (člen výboru ČGF): současná koncepce CGF ohledně metodiky výchovy trenérů chystá
změny, o kterých bude veřejnost jistě informována (popřípadě ji bude na vyžádání možné zaslat mailem).

• Pavel Dubšík: proč nehrají naši kluboví profesionálové na turnajích PGA, zvláště pak na turnajích
pořádaných na Kaskádě? Členové by si aspoň udělali obrázek o jejich výkonnosti, resp.‘kvalitě‘...
Tomáš Večeřa: je potřeba rozlišovat tzv. Teaching Pro a Playing Pro. Zatímco první se věnují výhradně
výuce a na samotnou hru a vlastní trénink nemají prakticky čas, druhá skupina se naopak orientuje na hraní
turnajů a výuce se naopak téměř nevěnuje.
Vilém Ráček (člen PGA GBl): řada turnajů české PGA túry se hraje vícekolově v termínech, kdy je velmi
obtížné, resp. prakticky nemožné se turnajů zúčastnit. Znamenalo by to přesuny kurzů, dětských tréninků,
individuálních lekcí apod., což si většina trenérů nemůže s ohledem na závazky ke svým klientům dovolit.

• Pavel Dubšík: nemohly by být na hřišti vybudovány pevné záchody?
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Vladimír Plašil: nedaleko hřiště se nachází vrt pitné vody pro Jinačovice a celé hřiště tak je v ochranném
pásmu tohoto zdroje. Administrativně by výstavba byla velmi složitá a v neposlední řadě při stávajících
zákonech a předpisech i značně nákladná.

• Lukáš Novák: neuvažuje se s vybudování úkrytu na Železné devítce? Při bouřkách zde hrozí velké
nebezpečí, nebot‘ jde o poměrně vzdálené místo od klubovny, resp. od úkrytu na Kamenné. Proč nejsou
sekány ferveje „dvoubarevně“?
Jiří Kapeš: ferveje se od počátku sekají tzv. “na diamant“ a není důvod, kromě optického vjemu, tuto tradici
měnit.

• Pavel Konopka: ve Stanovách je zřejmě tisková chyba — bod 6.1.2.b) Volba a odvolání členů správní
rady, v bodě 7.2.3. se pak uvádí „Pět členů správnĺ rady...‘
Tomáš Večeřa: zcela jistě jde o tiskovou chybu, resp. překlep — správní rada má pět členů, zvolených
spolkem. Návrh — hlasovat o opravě této chyby:
PRO: 162 PROTI: O ZDRZELO SE: I Hlasovalo celkem: 163
Petr Duchoň: návrh změny by se měl zaprotokolovat a před příštím jednáním VH odsouhlasit opravené
znění textu Stanov spolku.
Po jednání Valné hromady bylo zjištěno, že chyba vznikla při tisku podkladových materiálů pro VH,
kdy byla použita starší verze (neopravená o tuto chybu). Na spolkovém rejstříku je verze Stanov
spolku již od počátku ve správném znění.

• Pavel Dubšík: dříve byly na hřišti vysoké a husté rafy, nešlo by se k nim opět vrátit? At‘ je hřiště sportovně
obtížné a hráči se naučí hrát po fervejích...
Tomáš Večeřa: je třeba si uvědomit, že hřiště je zde pro všechny členy spolku, tedy i ty s vysokým
hendikepem, nejen pro sportovně založené jedince...
Odpověd‘z pléna: řada členů a návště vniků jsou alergici...!

11. ZÁVĚR

Předseda VH se zeptal přítomných, zda ještě někdo má nějaké další dotazy či připomínky.

Žádné další podněty nebyly podány, proto předseda VH poděkoval členům za jejich účast a prohlásil VH oficiálně za
ukončenou v 19:52 hod.

Všechny přítomné pozval k neformální diskusi a posezení u připraveného občerstvení.

V Kuřimi dne 19.2.2015

Předseda řádné valné hromady:
Tomáš Večeřa

Zapisovatel:
Petr Vávrů

Ověřovatel zápisu:
Vladimír Plašil

Ověřovatel zápisu:
Jonáš Vokřál

Přílohy:
•

•

•

•

•

•

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha Č. 5
Příloha Č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8

„Jednací a hlasovací řád“
„Zpráva o sportovní činnosti 2014
„Zpráva o činnosti sekce seniorů GCB 2014“
„Stav majetku GCB k 31 .12.2014“
„Účetní závěrka k 31.12.2014“
„Čerpání rozpočtu GCB za rok 2014“
„Návrh rozpočtu GCB pro rok 2015“
„Kalendář turnajů GCB 2015“
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