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18. února 2016

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. Přivĺtal všechny
přítomné členy a předal slovo panu Jiřímu Palátovi řediteli resortu.
—

Pan Jiří Palát přivítal přítomné a na úvod nechal promítnout film o akcích v resortu v roce 2015.
Po zhlédnutí filmu zhodnotil ředitel resortu lorskou sezonu v číslech statistikou odehraných kol a dále stručně
popsal další rozšíření vybavenosti resortu dovybavení fitting centra novou nejmodernější technikou pro analýzu
švihu, vybudování přístupu k juniorské akademii včetně plotu kolem driving range, nové outdoor fitness hřiště apod.
—

—

Dále pan Palát představil výhody pro členy klubu a reciprocity, které jsou i součástí nové schvalované smlouvy
mezi klubem a resortem.
Pro letošní rok resort opět připravuje akce, které byly úspěšné v roce 201 5 (American night, turnaj sportovních
hvězd, dětský den v Zabovřeskách, aj.), další akce pro děti i rodiče a nově jsou také plánovány hudební koncerty
v letních měsících.
V dalším bodě svého vystoupení pan Palát zhodnotil některé změny na hřišti v roce 2015 (zvětšení límců okolo
grýnů). V průběhu zimních měsíců se provádí především dorovnání některých odpališt‘ na kamenné devítce včetně
vybudování nových spojených odpališt‘ na jamce kamenná 3. Také se v celém areálu opravují kamenné zídky.
Na závěr svého vystoupení pan Jiří Palát představil nový program pro děti UAX včetně promítnutí krátkého spotu.
Pan Večeřa poděkoval Jiřímu Palátovi za vystoupení a ujal se vlastního jednání VH. Oznámil, že na základě
Stanov spolku povede VH do doby zvolení předsedy VH.
2. SEZNÁMENÍ S JEDNACĺM ŘÁDEM A VOLBA ORGÁNŮ VH
Pan Večeřa seznámil přítomné sjednacím 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
s hlasovacím právem
5% hlasů pro způsobilost se usnášet

1283
1001
50

počet přĺtomných hlasů (včetně plných mocí)
hlasů potřebných ke schválení (nadpoloviční většina)

122
62

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
Mandátová komise
Ověřovatelé zápisu
Zapisovatel

p.
pí
p.
p.

T. Večeřa
M. Holubářová, pí P. Makrovská
V. Plašil, p. J. Vokřál

P. Vávrů

O předsedovi, složení mandátové komise, ověřovatelích zápisu i zapisovateli bylo hlasováno samostatně s těmito
výsledky.
Předseda VH
Mandátová komise
Ověřovatelé zápisu
Zapisovatel

PRO:
PRO:
PRO:
PRO:

120
121
120
122

PROTI:
PROTI:
PROTI:
PROTI:

O
I
O
O

ZDRŽELO
ZDRZELO
ZDRZELO
ZDRZELO
1

SE:
SE:
SE:
SE:

2
O
2
O

Hlasovalo
Hlasovalo
Hlasovalo
Hlasovalo

celkem:
celkem:
celkem:
celkem:

122
122
122
122
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Pan Večeřa poděkoval za důvěru a jako čerstvě zvolený předseda VH přednesl návrh programu VH:
3. SCHVÁLENÍ 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 2015 a plánech na 2016
5. Zpráva o sportovní činnosti klubu v roce 2015 a cílech pro rok 2016
6. Zpráva o činnosti SR GCB a stavu majetku v roce 2015 ajejí schválení
7. Učetní závěrka za rok 2015 a její schválení
8. Návrh rozpočtu na rok 2016 a jeho schválení
9. Návrh nové smlouvy mezi Golf Clubem Brno a Golf Brno, a.s.
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr
Předseda VH vyzval přítomné členy k jiným návrhům a doplněnĺm. Konstatoval, že žádný návrh z pléna nebyl
vznesen a vyzval k volbě o schválení programu řádné VH 2016:
PRO: 122

PROTI: O

Hlasovalo celkem: 122

ZDRŽELO SE: O

Předseda VH konstatoval, že program řádné VH 2016, navržený Správní radou, byl schválen. Následně přistoupil k
dalšímu bodu programu:
4. ZPRÁVA PREZIDENTA GCB O ČINNOSTI KLUBU V ROCE 2015 A PLÁNECH NA ROK 2016
Prezident klubu v úvodu uvedl, že rok 2015 nebyl ničím výjimečný. Nic velkého se v rámci klubu nepovedlo, nebyl
dosažen žádný velký úspěch, žádný z hráčů klubu nevyhrál nějaký velký nebo významný turnaj. Podařilo se zřídit
Středisko vrcholového golfu, kde se děti sice baví golfem, avšak zatím neni zaznamenán výraznější (výsledkový)
úspěch.
V rámci klubových turnajů konstatoval nezájem o večerní akce po turnajích a proto se ani v letošním roce podobné
akce nebudou organizovat.
Prezident klubu zmínil kritickou situaci v rámci členské základny a to při přechodu od dětí k dospělým, kdy vlivem
vysokého transformačního poplatku dochází ke značnému úbytku mladých členů klubu. Zároveň v této souvislosti
zmínil každoročně navyšovaný přebytek v rozpočtu, který je sice fyzicky veden na účtu klubu a v současné době
činí přibližně 2,5 mil. Kč, avšak nelze na tyto peníze dosáhnout jinak než vytvořením ztrátového rozpočtu, což však
na druhé straně odporuje pravidlům řádného hospodaření. Tyto peníze by však mohly být použity např. jako
finanční podpora talentovaných hráčů ze slabších společenských vrstev.
Prezident klubu poděkoval za pozornost a přikročil k dalšímu bodu programu:
5. ZPRÁVA O SPORTOVNÍ ČINNOSTI V ROCE 2015 A CÍLECH PRO ROK 2016
Předseda VH předal slovo panu Petrovi Vávrů, aby přednesl zprávu o sportovní činnosti klubu. Paní Vávrů
pozdravil přítomné a přednesl Zprávu o sportovní činnosti za rok 2015 a cílech pro rok 2016.
V loňském roce se muži i ženy v extralize umístili na 6.místě, což lze považovat za úspěšné vystoupení.
V mládežnických mistrovstvich se v Memoriálu Hanuše Goldscheidera Mistrovství ČR smíšených družstev do 14
let umístili naši nejmenší také na pěkném 6.místě, v Poháru klubů MCR smíšených družstev do 16 let se umístili
naši hráči na 7.místě. V mistrovství ČR družstev do 18 let se naše družstva neprobojovala z kvalifikací, byt‘ jim
dívkám v součtu 3 nejlepších výsledků chyběly 2 rány, chlapcům v součtu 5
k postupu chybělo velmi málo
nejlepších výsledků dokonce pouze jediná rána na čtvrté postupové místo.
Pokud jde o umístění hráčů klubu na žebříčcích ČGF, mezi ženami skončila v loňském roce Tereza Melecká na
13.místě mezi ženami a na 5.místě mezi dorostenkami. Mezi kadetkami se umístila na 3.místě Lea Klimentová.
V mladších žácích nás velmi dobře reprezentoval Filip Jakubčík, který skončil v mládežnickém žebříčku ve své
kategorii na 2.místě a 2.místo mu rovněž patřilo v celkovém hodnocení Národní golfové túry mládeže.
V největší české golfové amatérské túře stojí za zmínku celkové 4.místo Kristýny Abrahamové mezi ženami, která
závěrečný turnaj Masters, hraný na Kaskádě, vyhrála.
—

—

—
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Na mistrovství klubu ve hře na rány se vítězem stal Stanislav Nestrašil ml., v ženách zvítězila Tereza Melecká.
Na samostatném juniorském mistrovství se vítězi jednotlivých kategorií stali Filip Jakubčík (kat.1O-12 let), Vašek
Kotrbáček (13-15 let) a Richard Oles (16-18 let).
Mistrem klubu ve hře na jamky se stal Kryštof Sochna.
V rámci individuálních a národních reprezentačních výjezdů je potřeba vyzdvihnout především výkon Terezy
Melecké na ME girls, které se hrálo na Kaskádě a kde Tereza byla velmi platnou členkou našeho reprezentačního
výběru, který obsadil historické 4.místo.
Dobrých výsledků dosáhla také Kristýna Abrahamová na mezinárodním mistrovství Německa a mistrovství Turecka
(2.místo).
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 extraligová družstva mužů a žen postup do play-off. V mládežnických soutěžích
družstev je cílem postup z kvalifikací a umístění alespoň jednoho družstva mezi nejlepšími třemi družstvy na MČR
v příslušné věkové kategorii.
Pan Vávrů poděkoval za pozornost a předala slovo panu Jiřímu Svobodovi, který zhodnotil činnost seniorské
sekce.
Pan Svoboda pozdravil přítomné a přednesl zprávu o činnosti sekce seniorů GC Brno 2015 (příloha Č. 3). Úvodem
přivítal v řadách seniorů mužů velkou skupinu nových členů díky posunu věkové seniorské hranice z 55 na 50 let.
Dále vyzdvihl především mezi seniory velmi oblíbenou Region Senior Tour Morava (RSTM), která se hraje na
moravských, ale i na slovenských a rakouských hřištích. Vybrané turnaje túry jsou zařazeny i do celostátního
seniorského žebříčku. V žebříčku RSTM se na předních místech v obou hodnocených kategoriích (netto s 2/3
vyrovnáním i brutto na rány) umístili Vladimír Novotný (2.místo v kat.brutto), Daniel Lípa, Helena Toková (1.místo
netto), Eva Bučíková (1 .místo brutto) a řada dalších hráčů. V kategoriích Master seniorů patřila 2.místa Lubomíru
Voskovi (netto) a Jiřímu Svobodovi (brutto), mezi Master seniorkami dominovali Helena Bajerová (1 místo netto) a
Eva Bučíková (1 .místo brutto).
V týmových soutěžích se na Kaskádě uskutečnilo 1. Mistrovství ČR ČSGA seniorských družstev na rány, ve
kterém naše družstva obsadila 1 .místa v kat. mužů a žen a 2.místa v kat. master seniorů a seniorek.
Na MČR seniorských klubových družstev na jamky obsadilo družstvo seniorů již tradiční 6.místo.
V Quatro Cupu skončili naši senioři třetí.
Rada našich seniorů a seniorek velmi důstojně reprezentovala na mezinárodních seniorských soutěžích jednotlivců
i týmů coby reprezentanti regionu nebo České republiky (Jiří Svoboda, Jiří Štefl, Milan Bučík, Libor Jedlička, Eva
Bučíková a další).
Na mistrovství klubu seniorů a seniorek si nejlépe vedli Daniel Lípa a Elena Machátová.
Seniorským mistrem GCB ve hře na jamky se stal Ladislav Tuček.
—

Pan Svoboda poděkoval za pozornost a předal slovo zpět předsedovi VH.
Předseda VH popřál všem seniorům a seniorkám hodně úspěchů i v letošním roce a přistoupil k dalšímu bodu
programu:

6. ZPRÁVA O ČINNOSTI SR GCB A STAVU MAJETKU V ROCE 2015 A JEJÍ SCHVÁLENÍ
7. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2015 A JEJÍ SCHVÁLENÍ
Předseda VH předal slovo panu Lubomíru Fabíkovi, aby přednesl Zprávu o činnosti spolku a Správní rady za
období od poslední VH spolku a stavu majetku spolku k 31. 12. 2015 (přílohy Č. 4 až 6).
Pan Fabík konstatoval, že Správní rada se za období od poslední VH sešla 8x, v kalendářním roce 2015 pak
rovněž 8x. Správní rada pracovala od loňské VH v kompletním složení. Na svých zasedáních se zabývala, takjakjí
určují stanovy spolku, řízením spolku v období mezi valnými hromadami, především pak organizací sportovní a
společenské činnosti, kontrolou naplňování a čerpání rozpočtu spolku a správou členské základny.
K 18.2.2016 má spolek 1283 členů. Co se týká změn v členské základně, tak v loňském roce přibylo 64 členů a 62
členů klub opustilo at‘ už na vlastní žádost, nebo z důvodu neplnění členských povinností. Převodů členství bylo
schváleno celkem 46.
Dále pan Fabík pokračoval informacemi o hospodaření spolku a stavu majetku.
-
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V roce 2015 převýšila výnosová část nákladovou o 3279 Kč (kladná nula). Celkové příjmy spolku činily
20 933 386 Kč, celkové výdaje byly 20 930 107 Kč. Stav majetku spolku k 31 .12.2015 je 2 364 635 Kč.
Čerpání rozpočtu klubu bylo vzhledem k návrhu rozpočtu obdobné jako v předešlých letech, pouze v kapitole
sportovního golfu byly náklady výrazněji překročeny, což se však s pomocí darů a rozpočtové rezervy nakonec
podařilo pokrýt.
Pan Fabík požádal o stanovisko revizní komisi, která se sešla v lednu 2016 ve složení pí Hana Černochová a p.
Marek Petrjánoš, a předal slovo zástupci revizní komise paní Haně Cernochové.
Paní Černochová pozdravila přítomné a sdělila, že revizní komise po prostudování příslušných materiálů
doporučuje účetní závěrku za rok 2015 ke schválení.
Pan Fabík poděkoval paní Černochové 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 Zprávyo činnosti spolku a stavu majetku v roce 2015 a zároveň o účetní závěrce za rok 2015:
PRO: 123

PROTI: O

Hlasovalo celkem: 123

ZDRŽELO SE: O

Předseda VH konstatoval, že Zpráva o činnosti spolku a stavu majetku v roce 2015, včetně účetnĺ závěrky za rok
2015, předložená Správní radou a doporučená revizní komisí ke schválení, byla schválena.
Dalším bodem programu pokračoval opět pan Lubomír Fabík:
8. NÁVRH ROZPOČTU GCB NA ROK 2016 A JEHO SCHVÁLENÍ (příloha č. 7)
Rozpočet na rok 2016 je sestaven na stejných principech jako v roce 2015 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.

-

—

•

Dotaz Renata Volná: zatím nebyla schválena nová smlouva mezi klubem a resortem a schválení
rozpočtu by tedy mělo následovat až po schválení této nové smlouvy...
Odpověd‘ Tomáš Večeřa: aktuálně stále platí stará smlouva, ve které je 90% odvodu poplatků resortu
stejně jako v nové smlouvě a v případě, že by nová smlouva nebyla schválena, zůstane stará smlouva
v platnosti a na rozpočet pro příští rok to tedy nebude mít žádný vliv.
-

-

Žádný další dotaz nebyl vznesen a předseda VH proto vyzval k hlasování o schválení návrhu rozpočtu GCB na rok
2016:
PRO: 121

PROTI: O

Hlasovalo celkem: 123

ZDRŽELO SE: 2

Předseda VH konstatoval, že rozpočet klubu na rok 2016, navržený Správní radou, byl schválen.
Předseda VH poděkoval členům za hlasování a přistoupil k dalšímu bodu programu:
9. NÁVRH NOVÉ SMLOUVY MEZI GOLF CLUBEM BRNO A GOLF BRNO, AS. (příloha č. 8)
Prezident klubu vysvětlil vztah mezi oběma subjekty, které jsou navzájem spojené a jeden bez druhého de facto
nemůže existovat (,‚jako tělo bez ruky). Smlouvu předkládá akciová společnost a je tedy na této valné hromadě,
resp. na členech klubu, zda bude smlouva schválena či nikoli. V případě, že by ke schválení nedošlo, platila by
nadále smlouva stará.
Proč se vlastně nová smlouva uzavírá? Důvodem je především změna právních předpisů a také změna podmínek,
za kterých byla původní smlouva před 10 lety uzavírána (hřiště již je postaveno, několikanásobné navýšení počtu
členů klubu aj.). Proto byla oslovena renomovaná právní společnost Havel a Holásek k vypracování nové smlouvy,
která bude veškeré změny v rámci klubu i hřiště reflektovat a smlouva bude především v souladu s novelou
občanského zákoníku (NOZ č.89/2012 Sb.). Důvodem pro prodloužení smlouvy je pak pozitivní desetiletá
zkušenost z partnerství obou subjektů a z pozice klubu je třeba si uvědomit skutečnost, že klub je jediným
klubem, působícím na hřišti, což je i jako podmínka uvedeno ve smlouvě. Více klubů by samozřejmě znamenalo
konkurenci a s tím spojené i možné nevýhodné podmínky.
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•

Dotaz Renata Volná: jsem členkou od roku 2007 a doporučuji neschvalovat 90% odvod poplatků resortu.
Ve staré smlouvě je tento 90% odvod za zcela jiných ekonomických podmínek, kdy byla podstatně menší
členská základna. Je třeba předložit ekonomické podklady, jako náklady na provoz hřiště, odpisy strojů
apod.
Odpo věd‘ Tomáš Večeřa: zveřejněn! těchto čísel je na resortu, já sám tyto čísla neznám a odhaduji, že
náklady na provoz hřiště výrazně převyšují výši odvodu klubem.
Jiří Palát: 90% bylo, je a bude, částka od klubu skutečně nepokryje náklady na hřiště, proto je nutnost
pořádat komerční turnaje pro získán! dalších prostředků na provoz areálu včetně hřiště.
Renata Volná: nezajímají mě čísla za provoz hotelu a restaurace, ale jaké jsou ekonomické ukazatele za
hřiště (zisk)?
Jiří Palát: Na celkovém zisku resortu se podíl! všechny složky hotel, restaurace i hřiště.
Vladimír Plašil: Je třeba si uvědomit, že největším sponzorem resortu je společnost AL TA, která
každoročně přispívá částkou 3 mil. Kč. Další skutečnost! je splácení úvěru ve výši 120 mil. Kč a proto i
přes vytvoření zisku nejsou zatím vypláceny ani dividendy, ani tantiémy.
Renata Volná: V nové smlouvě není vymezení hracího času pro členy, jak tornu bylo ve staré smlouvě.
V resortu se koná spousta komerčních turnajů, znemožňujících hru členům.
Jiří Palát: v loňském roce bylo v sezoně (duben-říjen) celkem 64 víkendových hracích dnů vč. svátků.
Z těchto dnů se na hřišti konalo 21 velkých komerčních turnajů. Z celkového počtu reálných hracích časů
během celé sezony je 62% hracích časů obsazeno, zbývá tedy stále 38% volných neobsazených časů.
Všichni by samozřejmě chtěli hrát v sobotu v 10 hodin, ale toto nelze zajistit žádnou smlouvou.
Renata Volná: výše poplatků se stanoví na základě rozhodnutí Správní rady. To by zcela znemožnilo, aby
VH někdy změnila čI. 7.1.3 Stanov spolku a dále také či. 8.2 jev rozporu se stanovami spolku v či. 6.4.1, a
ustanovením 6.6 Stanov spolku o možnosti ukončení smlouvy mezi spolkem a provozovatelem hřiště
smlouva je nevypověditelná.
Tomáš Papírník: nikde není napsáno, že smlouva nejde změnit...
Tomáš Večeřa: Každá smlouva je vypověditelná, ke každé smlouvě lze sepsat dodatek.
Renata Volná: Chybí mi ustanovení o garanci parkovacích míst, které by byly výlučně určeny pro členy
klubu a dodržování parkování na těchto místech bylo důsledně kontrolováno. Jinak budeme parkovat v
Kuřimi nebo Jinačovicích.
Ivan Křivánek: návrh na zřízeni parkovacích karet pro členy klubu...
Jiří Palát: uvažovali jsme o zřízení parkovacích zábran pro členy, avšak nebyl o ně zájem. Stále i během
sezony zůstává volné horní dlážděné parkoviště a celkový počet 270 parkovacích míst je i ve srovnání
silnými resorty poměrně vysoký. Navíc vzdálenost od horního parkoviště ke klubovně je s ohledem na
celkovou vzdálenost, kterou hráč překoná během hry na hřišti, zanedbatelná (,‚delší par 3“).
Otázka např dozoru při parkování nikdy se nepodaří současně uhlídat všechny parkující návštěvníky a
navíc je to otázka dalších nákladů na takového člověka. V rámci negolfových akcí se na parkování na
vyhrazených parkovištích snažíme hosty upozorňovat, dáváme to i do smluvních ujednán ale osobní
kontrola každého hosta je nemožná.
Tomáš Večeřa: jsme si vědomi toho, že nejen členům, ale i ostatním návštěvníkům resortu chybí
disciplína při parko vání avšak v tuto chvíli nepovažuji tuto situaci za akutní.
Antonín Jízdný: hraji nejen na zdejším hřišti často a hřiště na Kaskádě je ve velmi dobrém stavu, za což
patří resortu i Správní radě poděkování. Pokud jde o novou smlouvu je nezbytné, aby byla v souladu
s novým občanským zákoníkem.
-

-

•

—

•

—

•

—

•

—

•

—

Prezident klubu vyzval přítomné k dalším dotazům ohledně nové smlouvy, a protože žádný další dotaz nebyl
vznesen, přistoupil k hlasování o schválení návrhu nové smlouvy mezi spolkem a akciovou společností tak, jak byla
předložena:
PRO: 120

PROTI: O

Hlasovalo celkem: 123

ZDRŽELO SE: 3

Prezident klubu konstatoval, že smlouva byla naprostou většinou přítomných schválena.
10. RŮZNÉ
K bodu Různé neměl nikdo z přítomných příspěvek a proto předseda VH rovnou přistoupil k dalšímu bodu:
11. DISKUZE
Předseda VH otevřel diskusi a vyzval přítomné k dotazům:
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Dotaz Tomáš Papírník: od letošního roku vstupují v platnost nová pravidla golfu bylo by možné v rámci
-

-

např. nějaké množstevní slevy pořídit pro všechny členy klubu tyto pravidla, příp. za nějakou zvýhodněnou
cenu?
A dále nešlo by změnit dodavatele časopisu namísto časopisu GOLF?
Odpo věd‘ Tomáš Večeřa: otázka pravidel golfu je spojena s autorskými právy, které na pravidla má
ČGF. Pokud jde o časopis GOLF, domnívám se, že za podmínek, jaké jsou dohodnuty s vydavatelstvím se
jiný golfový časopis zajistit nepodaří
Helena Bajerová: poděkování majitelům za hezké hřiště a pracovníkům údržby za kvalitu odváděné práce.
Dále také patří velký dík organizátorům seniorské regionálnĺ túry (RSTM) a apel na hráče ohledně vracení
řĺzků na fervejĺch a vypichování pitchmarků na grýnech.
Ivo Doušek: jen poznámka k zveřejněné statistice členské základny seniorů (dle členství) je sice 195,
ale ve skutečnosti členů v seniorském věku je mnohem více! (kolem 500)
Lubomír Mičánek: také bych chtěl vyjádřit poděkování majitelům hřiště a zaměstnancům resortu a údržby
za skvělé hřiště a rovněž se mi nelíbí množství řízků a pitchmarků na grýnech. Dále mám připomĺnku
kjednomu loňskému turnaji vietnamců, kteří byli velmi hluční a svojí zábavou rušili všechny ostatnĺ hráče
na hřišti.
Jiří Palát: vím o který turnaj se jednalo a hned, jak jsme tuto skutečnost zjistili, snažili jsme se zjednat
nápravu, ale už bylo pozdě. Další podobné akce jsme již na základě této zkušenosti v tomto směru omezili.
Za uvedený turnaj se však samozřejmě omlouváme.
-

-

•
•
•

—

Tomáš Večeřa: prosím příslušné pracovníky, aby předali zmíněná poděkování zaměstnancům resortu a
údržby hřiště.
12. ZÁVĚR
Žádné další podněty nebyly podány, proto předseda VH poděkoval členům za jejich účast, popřál jim úspěšnou
sezonu a v 19:55 hod. řádnou valnou hromadu ukončil.
Všechny přítomné pozval k neformální diskusi a posezení u připraveného občerstvení.

V Kuřími dne 18.2.2016
Předseda řádné valné hromady:
Tomáš Večeřa
Zapisovatel:
Petr Vávrů
Ověřovatel zápisu:
Vladimír Plašil
Ověřovatel zápisu:
Jonáš Vokřál
Přílohy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

1
2
3
4
5
6
7
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„Jednací a hlasovací řád
„Zpráva o sportovní činností 2015‘
„Zpráva o činnosti sekce seniorů GCB 2015“
„Stav majetku GCB k 31.12.2015“
„Účetní závěrka k 31.12.2015‘
„Čerpání rozpočtu GCB za rok 2015“
„Návrh rozpočtu GCB pro rok 2016“
„Smlouva mezi Golf Clubem Brno a Golf Brno a.s.“
„Kalendář turnajů GCB 2016“
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