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ZÁPIS O PRŮBĚHU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY GOLF CLUBU BRNO

1. ZAHÁJENÍ

Prezident klubu, pan Jüraj Werner, zahájil řádnou Valnou hromadu (dále VH) v 18:11 hodin. Přivĺtal všechny
přítomné členy a předal slovo paní doktorce Evě Možné — ředitelce resortu.

Paní Eva Možná přivítala přítomné a představila plánované projekty v resortu v nadcházející sezóně. Mezi hlavní
body patří srovnání některých odpališt‘, pokračování přídlažby okolí cest na hřišti, snížení škod černou zvěří ve
spolupráci s místní honitbou, rozšíření závlahového systému v okolí greenů, výsadba solitérního stromu na jamce
D3, opravy bunkerů, nové výsadby linií keřů a řada dalších drobných úprav, vedoucích ke zkvalitnění hracích
ploch.

Dále představila přepracovanou kartu Kaskád‘an, kde hlavní změnou je snížení ceny na 4900 Kč. Došlo ke zrušení
některých málo využívaných reciprocit a slev a naopak je posílena sleva v restauraci získáním 10% bonusu
z dobité částky kreditu. V základní verzi již každý majitel karty dostává 300 Kč kredit na konzumaci v restauraci.
Zůstává i velmi zajímavá sleva na roční pronájem e-cart i celoroční vstup do wellness zdarma.

Na závěr apelovala na přítomné v souvislosti s odbavením hráčů před hrou. Při plánování několikahodinové
aktivity, jakou golf je, myslet i na včasný příchod na hřiště nejpozději 10 minut před startovním časem, aby
nedocházelo ke stresovým situacím na recepci v souvislosti s odbavením hráčů a souběžně i hotelových hostů.

Pan Werner poděkoval paní Evě Možné za vystoupení a ujal se vlastního jednání VH. Oznámil, že na základě
Stanov spolku povede VH do doby zvolení předsedy VH.

2. SEZNÁMENÍ S JEDNACÍM ŘÁDEM A VOLBA ORGÁNŮ VH

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

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

registrovaných v klubu 1255
s hlasovacím právem 996
5% hlasů pro způsobilost se usnášet 50

počet přítomných hlasů (včetně plných mocí) 109
hlasů potřebných ke schválení (nadpoloviční většina) 55

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

Dále seznámil přítomné s návrhem Správní rady na volbu orgánů VH:

Předseda VH Juraj Werner
Mandátová komise Markéta Holubářová, Pavla Makrovská
Ověřovatelé zápisu Vladimír Plašil, Jonáš Vokřál
Zapisovatel Petr Vávrů

O předsedovi, složení mandátové komise, ověřovatelích zápisu i zapisovateli bylo hlasováno samostatně s těmito
výsledky.

Předseda VH PRO: 108 PROTI: O ZDRŽELO SE: I Hlasovalo celkem: 109
Mandátová komise PRO: 109 PROTI: O ZDRZELO SE: O Hlasovalo celkem: 109
Ověřovatelé zápisu PRO: 107 PROTI: O ZDRZELO SE: 2 Hlasovalo celkem: 109
Zapisovatel PRO: 108 PROTI: O ZDRZELO SE: I Hlasovalo celkem: 109

Pan Werner poděkoval za důvěru a jako čerstvě zvolený předseda VH přednesl návrh programu VH:
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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 2016 a plánech na 2017
5. Zpráva o sportovní činnosti klubu v roce 2016 a cílech pro rok 2017
6. Zpráva o činnosti SR GCB a stavu majetku v roce 2016 ajejí schválení
7. Učetní závěrka za rok 2016 a její schválení
8. Prezentace a schválení projektu výstavby toalet na hřišti
9. Návrh rozpočtu na rok 2017 a jeho schválení
10. Diskuse
11. Závěr

Předseda VH vyzval přítomné členy k návrhům a doplněním. Žádný návrh z pléna nebyl vznesen, a proto vyzval
k hlasování o schválení programu řádné VH 2017:

PRO: 109 PROTI: O ZDRŽELO SE: O Hlasovalo celkem: 109

Předseda VH konstatoval, že program řádné VH 2017, navržený Správnĺ radou, byl schválen. Následně přistoupil k
dalšímu bodu programu:

4. ZPRÁVA PREZIDENTA GCB O ČINNOSTI KLUBU V ROCE 2016 A PLÁNECH NA ROK 2017

Prezident klubu na úvod zdůraznil roli resortu při pořádání akcí a turnajů (včetně klubových), poděkoval resortu za
organizaci i za zvyšování bonity klubu právě pořádánĺm velkých a významných turnajů.
Zcela novou zkušeností byl v loňském roce juniorský camp na Tenerife, který se v letošním roce opakoval. Camp
se ale nevydal cestou kdy se trénuje i chodí do školy, jak bylo původně zamýšleno.
Mezinárodní mistrovství ČR dorostenců a juniorů a již tradičnĺ Grand finále PGA — dvě významné sportovnĺ akce
v roce 2016, které potvrdily prestiž Kaskády coby kvalitního mistrovského hřiště.
Turnaj sportovních hvězd — sportovně-společenská akce, která se opět konala o prázdninách, kde se setkávají
nejlepší čeští sportovci s mladými golfisty. Tradice, kterou nám v budoucnu budou ostatní kluby závidět...
Pravidelné klubové turnaje — pro někoho možná samozřejmost, ale ne ve všech klubech tornu tak je. Jsou kluby,
které si svoje turnaje musí s majiteli hřiště tvrdě vybojovat.
Senioři — dnes již samostatná komunita, která vytváří „klub v klubu.
Jisté je, že se více jak 1000 členů nemůže spolu skamarádit a vytvořit tak klubové prostředí, které je běžné na
menšĺch, zejména 9-ti jamkových hřištích, kde se všichni členové navzájem znají. Proto hrají klubové turnaje
důležitou roli z hlediska činnosti klubu a setkávání jeho členů.
Hrajte s prezidentem — možnost zahrát si s prezidentem klubu a některým z jeho zajímavých hostů, možnost
dozvědět se něco zajímavého. Zvídaví zájemci se našli, ale ne vždy se podařilo naplnit celý flight. Škoda. Možná
byla na vině volba nevhodného dne — pondělí, proto v letošním roce bude možné hrát s prezidentem ve středu.
Termíny budou dopředu sděleny prostřednictvĺm newsletteru a na webových stránkách klubu.
10 let Kaskády — zdařilá akce, pěkný turnaj i následný společenský večer. Klub se podílel na vydání brožury, která
mapuje uplynulých 10 let nejen resortu, ale i klubu.
Za těchto 10 let se stalo mnoho pozitivních věcĺ:

• máme výborné hřiště včetně tréninkového zázemí
• máme systém výchovy mládeže a patříme mezi nejlepší tréninková střediska mládeže v republice
• máme pravidelný kalendář klubových akcí
• pravidelně se u nás konají vrcholné turnaje ČGF a mezinárodní golfové amatérské akce
• pořádáme pravidelně finálový turnaj české PGA

Nejsou však jen pozitiva — stěžujeme si na restauraci/kuchyni a nemáme vlastní klubovnu.
Co z toho plyne? Jsme členy jednoho z nejkomplexnějších golfových resortů u nás a hrajeme na špičkovém hřišti,
proto bud‘me v nadcházejícím roce i v dalších sezónách pozitivní a loajální ke svému hřišti. Pozvěme svoje známé
a kamarády z jiných klubů k návštěvě Kaskády.

Prezident klubu poděkoval za pozornost a přikročil k dalšímu bodu programu:

5. ZPRÁVA O SPORTOVNÍ ČINNOSTI V ROCE 2016 A CĺLECH PRO ROK 2017

Předseda VH předal slovo panu Petrovi Vávrů, aby přednesl zprávu o sportovní činnosti klubu.
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Pan Vávrů pozdravil přítomné a přednesl Zprávu o sportovní činnosti za rok 2016 a cílech pro rok 2017.

V loňském roce se muži i ženy v extralize umístili na 9.mĺstě. Ani jednomu týmu se tak nepodařilo postoupit do
Play-off, především díky nepodařenému prvnímu dvoukolu v případě žen, resp. druhému dvoukolu v případě mužů.
V závěrečných bojích ve skupině Play-out však již všechny své zápasy muži i ženy vyhráli a potvrdili tak příslušnost
k extralize i pro rok 2017.
Pro letošní sezonu je cílem pro obě družstva postup do Play-off. Z družstva žen odešla Tereza Melecká, u mužů
Richard Oles. Oba hráče by měli nahradit mladí nadějní domácí hráči (Karolína Stará, Zdeněk René Polišenský).

Mistrovství České republiky družstev mládeže - Memoriál Hanuše Goldscheidera — Mistrovství ČR smíšených
družstev do 14 let — našim nejmladším hráčům tento turnaj nevyšel, na těžkém hřišti v Láznĺch Bohdaneč se jim
nepodařilo postoupit z regionální kvalifikace. V Poháru klubů — MCR smíšených družstev do 16 let se umístili naši
hráči na 5.mistě, což lze v nabité konkurenci považovat za úspěch. V mistrovství ČR družstev do 18 let se do
finálového turnaje probojovali pouze chlapci, dívkám utekl postup o 1, resp. 2 rány, Chlapci pak ve finálovém turnaji
na Zbraslavi skončili na velmi solidnĺm 5.místě. V letošním roce dochází v soutěžích družstev mládeže
k reorganizaci, kdy se mění Jak počty postupujícĺch družstev z kvalifikací, formát hry finálových turnajů, ale
především možnost postavení více družstev za jeden klub a tím příležitost pro zapojení většího počtu mladých
hráčů do klubové reprezentace.
Cíle pro rok 2017: v případě družstva do 14 let je to postup mezi 4 nejlepšĺ týmy ČR, u 16-ti letých postup
z finálové kvalifikace na rány do jamkové části finále a pro družstva chlapců a dívek do 18-ti let postup z regionálnĺ
kvalifikace.

Umĺstění hráčů klubu na žebříčcích ČGF - mezi muži skončil David Jízdný na pěkném 9.místě, mezi ženami se
umístila Tereza Melecká na 16.místě a Kristýna Abrahamová 22. V mládežnických žebříčcích stojí za zmínku
6.místo Terezy Melecké mezi dorostenkami, 10.místo Zdeňka Polišenského mezi kadety, 8.místo Karolíny Staré
mezi kadetkami a 7.místo Filipa Jakubčíka mezi staršími žáky.
V největší české golfové amatérské túře (CGAT) skončila Tereza Melecká 9. v kategorii žen. Kristýně Abrahamové
patřilo ve stejné kategorii 13.místo.
V Národní golfové túře mládeže (NGTM) obsadil Filip Jakubčik 6.místo mezi staršími žáky. V kategorii kadetů
patřilo celkové 5.místo Zdeňkovi Polišenskému a 7.místo Vaškovi Kotrbáčkovi.

Mistrem klubu ve hře na rány se stal Stanislav Nestrašil ml., mistryní Eliška Mechlová.
Na samostatném juniorském mistrovství se vítězi jednotlivých kategorii stali Petr Pololáník (kat.dol2 let), Filip
Jakubčík (13-15 let) a Zdeněk René Polišenský (16-18 let).
Mistrem klubu ve hře na jamky se stal Kryštof Soch na.

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

Na konci roku byla mezi trenéry Kaskáda Golf Academy a kapitány reprezentačních družstev GCB vyhlášena
anketa o nejlepšího hráče/hráčku roku. Tou se nakonec stala Karolina Stará, která za sezonu 2016 zaznamenala
obdivuhodný výkonnostní vzestup podpořený vynikajícími výsledky jak individuálními, tak i v rámci soutěží
družstev.

Nepochybně výsledkem dobré práce s mládeží v klubu je i výběr tři perspektivních hráčů/hráček do regionálního
tréninkového centra mládeže ČGF pro rok 2017.

I v sezoně 2017 budeme nadále podporovat mladé talentované hráče klubu s cílem vychovat z nich kvalitní
sportovce - golfisty a především dobré reprezentanty klubu.

Pan Vávrů poděkoval za pozornost a předal slovo panu Jiřímu Svobodovi, který zhodnotil činnost seniorské sekce.

Pan Svoboda pozdravil přítomné a přednesl zprávu o činnosti sekce seniorů GC Brno 2016 (příloha Č. 3).
Ve výsledné zprávě za rok 2016 je uvedeno 15 soutěží, kde naši hráči úspěšně reprezentovali klub v rámci soutěží
regionálních, národních i mezinárodních.
Bohužel se ani jeden senior či seniorka neobjevili ve výsledném celostátním seniorském žebříčku ČGF. Pouze Jiří
Svoboda si svým 5.místem mezi master seniory vybojoval kvalifikaci do družstva ČR na Mistrovství Evropy Master
seniorů v Belgii.
Hlavní seniorskou soutěží, které se účastní velký počet hráčů regionu je Region Senior Tour Morava (RSTM). Túra
se hraje na celkem 21 hřištích na Moravě a ve Slezsku, na Slovensku a v Rakousku. Turnajů RSTM sev roce 2016
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celkem zúčastnilo 1876 hráčů. Hodnoceno bylo 345 hráčů — 266 mužů a 79 žen. V kategorii Stableford netto
s plným HCP zvítězil mezi seniory Dušan Vítek (1.místo i mezi master seniory), mezi seniorkami skončila Eva
Bučíková na 4.místě (2.místo v kategorii master seniorek). V kategorii na rány brutto byl mezi seniory nejlepší
Vladimĺr Novotný, Eva Bučĺková mezi ženami obsadila 2.místo (1.místo master seniorky). I na dalšĺch mĺstech ve
všech kategoriích se na předních příčkách umístili senioři a seniorky našeho klubu.

Na Il.Mistrovství ČR ČSGA seniorských družstev na rány na hřišti Černý Most skončilo družstvo seniorů na
8.místě, seniorky na 7.místě a master senioři na 3.místě.
Mistrovství CR seniorských klubových družstev na jamky (Austerlitz) — senioři GCB obsadili konečné 8.místo.
Quatro Cup — X.ročnĺk — prestižní soutěž 4 moravských klubů — vítězem družstvo Golf Clubu Brno!

Seniorským mistrem klubu se stal Juraj Werner, seniorskou mistryní Renata Volná.
Seniorským mistrem GCB ve hře na jamky se stal Ladislav Tuček.

Senioři a seniorky klubu se také tradičně účastnili jako členové družstev Poháru regionů ČSGA a Poháru Moravy
Sever v. Jih.

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 Q ČINNOSTI SPRÁVNÍ RADY GCB A STAVU MAJETKU V ROCE 2016 A JEJĺ 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. 2016 (přílohy č. 4 až 6).

Pan Fabík konstatoval, že Správní rada se za období od poslední VH sešla 8X, v kalendářním roce 2016 pak
rovněž 8x. Správní rada pracovala od loňské VH ve složeni, jak je uvedeno na prezentaci. V dubnu odstoupil ze
zdravotních důvodů z pozice prezidenta Tomáš Večeřa. Na jeho místo byl Správní radou zvolen Juraj Werner. Na
jím uvolněnou funkci viceprezidenta byl zvolen Jonáš Vokřál. V červnu byla Správní rada doplněna na 9 členů, jak
je uvedeno ve Stanovách spolku. Za Golf Brno a.s. byl společností jmenován Petr Vávrů. V listopadu odstoupila
Kateřina Veselá, kterou nahradil od ledna 2017 Vladimír Novotný (jmenovaný společností Golf Brno as.).
Na svých zasedáních se Správní rada zabývala, tak jak jí 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 20. 2. 2017 má spolek 1255 členů. Co se týká změn v členské základně, tak v loňském roce přibylo 92 členů a
98 členů klub opustilo - ať už na vlastní žádost, nebo z důvodu neplnění členských povinností. Převodů členství
bylo schváleno celkem 34.

Dále pan Fabík pokračoval informacemi o hospodaření spolku a stavu majetku.
V roce 2016 převýšila výnosová část nákladovou o 2439 Kč (,‚kladná nula). Celkové příjmy spolku činily
20305607Kč, celkové výdaje byly 20303168Kč. Stav majetku spolku k 31.12.2016 je 2367074Kč.
Čerpání rozpočtu klubu bylo vzhledem k návrhu rozpočtu obdobné jako v předešlých letech, pouze v kapitole
sportovního golfu byly náklady překročeny, což se však díky nižším nákladům na turnaje podařilo pokrýt.
Pan Fabík požádal o stanovisko revizní komisi, která se sešla v lednu 2017 ve složení paní Hana Cernochová a
pan 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 Zprávu o stavu majetku za rok 2016 ke schválení.

Pan Fabík poděkoval paní Černochové za zprávu revizní komise a předal slovo předsedovi VH.

Předseda VH vyzval přítomné členy k dotazům k předloženému materiálu.

• Dotaz — Tomáš Papírnĺk: klub má přes 2 mi!. Kč a nemá ani vlastní počítač? Kde se zpracovává databáze
členů a co ochrana osobních údajů?
Qdpověd‘ — Juraj Werner: zpracování údajů členské databáze je řešeno ve smlouvě mezi klubem a
resortem, jejíž nové znění bylo schváleno na loňské Valné hromadě.
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Žádný další dotaz nebyl vznesen a tak předseda VH vyzval k hlasování o schválení předložené Zprávy o činnosti
spolku a stavu majetku v roce 2016:

PRO: 110 PROTI: O ZDRŽELO SE: O Hlasovalo celkem: 110

Předseda VH konstatoval, že Zpráva o činnosti spolku a stavu majetku v roce 2016, předložená Správní radou a
doporučená revizní komisí ke schválení, byla schválena.

7. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016 A JEJÍ SCHVÁLENÍ

Dalším bodem programu pokračoval opět pan Lubomír Fabík.

Po prezentování účetní závěrky požádal o stanovisko zástupkyni revizní komise, paní Hanu Černochovou.

Panĺ Hana Černochová sdělila, že revizní komise po prostudování příslušných materiálů doporučuje účetní závěrku
za rok 2016 ke schválení.

Pan Fabik poděkoval paní Černochové za zprávu revizní komise a předal slovo předsedovi VH.

Předseda VH vyzval přítomné členy k diskuzi. Žádný dotaz nebyl vznesen, a proto vyzval k hlasovánĺ o schválenĺ
předloženě účetní závěrky za rok 2016:

PRO: 109 PROTI: O ZDRŽELO SE: O Hlasovalo celkem: 109

Předseda VH konstatoval, že účetní závěrka za rok 2016, předložená Správní radou a doporučená revizní komisi
ke schválení, byla schválena.

Předseda VH pokračoval dalšĺm bodem programu:

8. PREZENTACE A SCHVÁLENÍ PROJEKTU VÝSTAVBY TOALET NA HŘIŠTI (příloha Č. 8)

Toalety budou postaveny na místě stávajících WC na hřišti. Nákresy těchto toalet byly předvedeny v rámci
prezentace. Voda, použitá na toaletě bude brána ze závlahy a s pomocí filtrů zajištěna její zdravotní nezávadnost
(voda však nebude pitná!). Toalety jsou navrženy jako uniseXové. Toalety financuje klub, stavbu realizuje resort a
po uplynutí udržitelnosti dotací, budou převedeny na resort. Resort bude ihned po postavení zajišt‘ovat údržbu a
úklid. Na financování se použijí prostředky z klubu viz rozpočet ke schválení. Resort i klub vyvine snahu pokrýt
maximální částku z dotací.

• Dotaz — Rudolf Filip: v představené dokumentaci jsou technologické nedostatky — otevírání dveří oproti
pisoárům? Nešlo by tam přidat zástěnu, oddělující pisoár od dveří? Jsem stavař a mohu přĺpadně přispět
radou...
Odpověd‘ — Vladimír Plašil: projektovou dokumentaci jsme nechali zpracovat stejnou kanceláří, která
dělala projekt Kaskády (restaurace, hotel). Předpokládáme, že je řešení v pořádku, necháme případně
prověřit. Napište nám, prosím, Vaše postřehy a připomínky, předáme je projektantům.
Juraj Werner: toalety jsou navrženy pro jednoho člověka, nepředpokládá se současné použití více
osobami.

• Tomáš Papírnĺk: kdo bude objekt vlastnit? Jak to bude s údržbou?
• Juraj Werner: Toalety budou ve vlastnictví klubu s tím, že v budoucnu přejdou pod resort. Údržbu bude

zajišťovat resort.
• Jan Budig: jsme rádi, že konečně dojde na realizaci tohoto dlouho diskutovaného problému...

Žádný další dotaz nebyl vznesen, a proto předseda VH vyzval k hlasování o schválení předloženého projektu toalet
a jejich výstavby na hřišti:

PRO: 102 PROTI: O ZDRŽELO SE: 7 Hlasovalo celkem: 109

Předseda VH konstatoval, že předložený projekt výstavby toalet na hřišti byl schválen.

V souvislosti s dalším bodem programu předal předseda VH opět slovo Lubomíru Fabíkovi:
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9. NÁVRH ROZPOČTU GCB NA ROK 2016 A JEHO SCHVÁLENI (příloha č. 7)

Rozpočet na rok 2017 byl sestaven ve dvou variantách — s investicí v podobě toalet a bez této investice. Vzhledem
ke schválení projektu výstavby toalet byla prezentována varianta s investicí. Výsledná částka vychází ve ztrátě
1 330 000 Kč, což odpovídá hodnotě pořízeného investičního majetku — toalet. Ostatní výnosové i nákladové
položky zůstávají ve stejné podobě jako v předešlých letech.

Předseda VH vyzval přítomné členy k dotazům. Žádný dotaz nebyl vznesen, a proto vyzval k hlasování o schválení
předloženého návrhu rozpočtu s investicí pro rok 2017:

PRO: 109 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: O Hlasovalo celkem: 109

Předseda VH konstatoval, že návrh rozpočtu klubu s investicí na rok 2017, navržený Správní radou, byl schválen.

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

10. DISKUZE

Předseda VH otevřel diskusi a vyzval přítomné k dotazům:

Dotaz — Rudolf Filip (podpořeno Jiřím Svobodou): navrhuji vysadit k odpalištím stromy, aby se bylo
v horkých letních dnech kde skrýt před sluncem při čekání na hru.
Odpověd‘— Vladimír Plašil: nepochybně zajímavý názor, bylo by však potřeba posoudit vliv na hru a další
aspekty.

• Pavel Dubšík: v úvodu VH zmíněné včasné odbavení padá na neúrodnou půdu, na VH jsou přítomni
právě ti slušní a dochvilní členové, výzva by měla směřovat na nepřítomné členy. Dříve byl k odbavení
využíván kiosek... Ve Slavkově mají nad recepcí monitor, kde je jasně vidět, kdo má tee time rezervovaný
a lze tedy jednoduše zjistit, zda tam dotyčný je nebo není...

• Jiří Chudý: nešlo by takovým hráčům rušit rezervace, pokud se včas nedostaví k odbavení?
• Vladimír Plašil, Eva Možná: systémem včasného odbavení se v současné době intenzivně zabýváme a

určitě přijdeme s řešením, které odbavení co nejvíce urychlí.
• Radek VeĎeřa: ještě ke stromům — stromy budou svými kořeny narušovat odpaliště, listí bude na podzim

působit problémy, nabízím řešení z IKEA — jednoduché a levné laťkové zástěny s popínavými rostlinami...
• Pavel Dubšĺk: kde se dostanu k aktivitám klubu jako např. meziklubové utkání Slavkov — GCB apod.

Juraj Werner: nešlo ani tak přímo o oficiální klubovou aktivitu, spíše přátelské utkání. Pan Remunda před
utkáním hledal hráče, proto příště případně kontaktujte jeho. Budeme se snažit dávat informace o těchto
akcích na webové stránky klubu nebo do newsletteru.

11. ZÁVĚR

Žádné další podněty nebyly podány, proto předseda VH poděkoval členům za jejich účast, popřál jim úspěšnou
sezonu a v 19:44 hod. řádnou valnou hromadu ukončil.

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

V Kuřimi dne 20. 2. 2017

Předseda řádné valné hromady:
Juraj Werner

Zapisovatel:
Petr Vávrů

Ověřovatel zápisu:
Vladimír Plašil

Ověřovatel zápisu:
Jonáš Vokřál
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Přílohy:
• Příloha č. 1 „Jednací a hlasovací řád“
• Příloha č. 2 „Zpráva o sportovní činnosti GCB 2016“
• Příloha č. 3 „Zpráva o činnosti sekce seniorů GCB 2016“
• Příloha č. 4 ‚Stav majetku k 31 .12.201 6“
• Příloha č. 5 ‚Účetní závěrka k 31.12.2016“
• Příloha č. 6 ‚Čerpání rozpočtu za rok 2016“
• Příloha č. 7 ‚Návrh rozpočtu s investicí pro rok 2017“
• Příloha č. B „Prezentace projektu výstavby toalet“
• Příloha Č. 9 „Kalendář klubových turnajů 2017“
• Příloha č.10 „Členské výhody GCB 2017“
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