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ZÁPIS ZE SPRÁVNÍ RADY č. 9/2020
GOLF CLUB BRNO
Datum a místo konání:
Začátek SR:
Přítomni:
Omluveni:

30.11.2020, Golf Resort Kaskáda
16:00 hodin

J. Werner, P. Konečný, P. Rohlínek, J. Symerský, Z. Hlinomazová, E. Plašilová, A. Jízdný
P. Vávrů (sekretář klubu, zapisovatel)
V. Plašil, V. Novotný

PROGRAM
1.
2.
3.
4.

Schválení zápisu předchozí SR
Příspěvky GCB 2021
Rozpočet GCB 2020 – 4.Q
Aktuality – různé
- změny v členské základně
- poděkování starosty Kuřimi
- informace o dotacích
- projednání podnětu L. Vosky
- žádost P. Moučky o dotaci pro žákyně ZŠ Jungmannova Kuřim
- termín příští SR

ad 1) Schválení zápisu předchozí SR
• Správní rada schválila zápis č.8 z jednání SR dne 19.10.2020.
• A. Jízdný vznesl požadavek na rychlejší schvalování zápisů SR (do 48 hod.). SR s návrhem souhlasila.
ad 2) Příspěvky GCB 2021
• Správní rada schválila výši příspěvků pro rok 2021, které zůstávají i přes zvýšené náklady stejné jako
v letošním roce.
• P. Vávrů ještě prověří výši doplatků pro neomezenou hru na hřištích TMR.
ad 3) Rozpočet GCB 2020 – 4.Q
• P. Rohlínek stručně komentoval dohad rozpočtu GCB za 4.čtvrtletí 2020
• Celkový hospodářský výsledek by měl být vyrovnaný až mírně ztrátový
• J. Werner požádal SR o uvolnění prostředků na nákup oblečení pro seniorskou reprezentaci klubu (bundy,
kalhoty) v částce 50 tis. Kč. Po diskusi bylo o návrhu hlasováno: PRO – 4, PROTI – 1, ZDRŽEL SE – 2.
Žádost byla schválena. Nákup oblečení zajistí V. Novotný ještě v letošním roce.
• Pro vytvoření rozpočtu rekreačního golfu v příštím roce je nutné stanovit startovné klubových turnajů. Zástupci
SR projednají s ředitelem TMR výši startovného a poplatků za klubové turnaje, včetně ceny za catering.
• Rozpočet dalších kapitol rozpočtu zajistí odpovědné osoby (P. Rohlínek, V. Plašil, V. Novotný)
ad 4) Aktuality, různé:
Převody členství:
Převádějící
Kutálek David
Cígler René
Staník Zdeněk
Hnilo Václav
Máchová Alžběta
Hanák Lukáš

Nabyvatel
Juračka Bohuslav
Heikenwalder Jiří
Kondr Tomáš
Székely Matěj Elizabeth
Matěj Milan
Melcher Jiří
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Hanáková Nikola
Padrta Karel
Meca Martin
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Melcherová Marcela
Svobodník Pavel
Bui Xuan Thanh

Udržovací příspěvek 2021:
Tokarzová Žaneta
mateřská dovolená
Noví členové:
Marek Jan
Marek Martin
Jelínek Antonín

junior 4 (od 2021)
junior 3 (od 2021)
junior

Ukončení členství:
Bureš Jan

osobní

Stav členské základny - k 30. 11. 2020 má klub 1225 členů.
Struktura: 587 členství osobních (včetně s podmínkou)
16 členství na zkoušku
48 přidružených členství
267 členství seniorských
304 členství juniorských
3 čestná členství
• E. Plašilová informovala o otevření indooru na BVV od soboty 5.12.2020
• SR vzala na vědomí poděkování starosty Kuřimi v souvislosti se sbírkou pro nevidomou dívku A. Jakšovou;
poděkování bylo zveřejněno i v newsletteru členům a na webových stránkách klubu.
• P. Vávrů informoval o podání dotace NSA – Můj klub
• SR projednala opětovně podnět člena klubu, pana L Vosky - neetické chování dvou členů GC Brno při
organizování sportovních soutěží na Kaskádě (seniorské turnaje RSTM) – vzhledem k tomu, že turnaj nebyl
zařazen mezi klubové turnaje, nebude se tímto SR již dále zabývat.
• SR projednala žádost P. Moučky o dotaci pro 2 žákyně ZŠ Jungmannova, zařazené do programu SVG junior.
Žádost po kratší diskusi schválila.
• Z. Hlinomazová informovala o zájmu M. Mojžíše vést reprezentaci klubu; M. Mojžíš bude pozván na příští
jednání SR.
• SR vzala na vědomí, že Statut reprezentace GCB pro rok 2021 bude doplněn o povinnost reprezentanta
informovat nejenom kapitána družstva či reprezentace, ale i vedení resortu v případě, že individuálním
trenérem není domácí trenér z Kaskády
• A. Jízdný vznesl připomínky k provozu resortu a stavu hřiště, především apeloval na osvětu ohledně
dlouhodobých nešvarů v podobě nevracených divotů na fervejích a nevypichovaných ballmarks na greenech.
Zároveň ocenil kvalitu hřiště i v této pozdní roční době a poděkoval greenkeepingu za možnost hry na letní
greeny i v době, kdy je řada hřišť již uzavřená.
• Termín příštího zasedání SR - 1.2.2021 od 16 hodin na Kaskádě
• Termín Valné hromady GCB – 15.3.2021 od 18 hodin na Kaskádě
Zápis ze zasedání SR, konané dne 30.11.2020 byl SR schválen dne 2.12.2020.
Zapsal: Petr Vávrů
Podepsal: Juraj Werner, prezident klubu
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