
   Zápis ze schůze výboru CGSA ze dne 23.1.2010 
    konané v Erpet Centru v Praze od 11:00 hod 
 
Přítomni : R.Matolín, J.Nečas, J.Císař, J.Svoboda, L.Budínová, M.Keplová  
 
Schůzi zahájil prezident R.Matolín a přítomným přednesl rámcový program schůze. 
 
1.Stanovení termínu výroční schůze CSGA.Byl dohodnut nový termín 27.2.2010 v Golf Hotelu 

Motol 
v 11:00 hod , aby byla dodržena lhůta oznámení schůze dle stanov. 
Úkoly: 
J.Nečas :zajistil termín konání  telefonicky na místě,ještě dohodne občerstvení 
M.Keplová : zajistí hlasovací čtvrtky s počty hlasů pro jednotlivé delegáty a presenční listinu 
           rozeslání pozvánky s programem schůze klubům popř. důvěrníkům 
           předání hlasovacího klíče,pozvánky s programem J. Moučkovi – tj. na web 
Program výroční konference by měl obsahovat : 

�zprávu o splnění úkolů z minulé konference tj. registrace nových 
stanov,dopracování 
soutěžního řádu,dotaz na věkový limit pro superseniory,jmenování disciplinární 
komise,příspěvky od ČSTV ( tuto informaci do výroční konference zjistí 
R.Matolín) 

�3 členné komise - návrhová a mandátová komise- budou vybrány na místě podle 
přítomných delegátů 

�zápis z konference provede M.Keplová 
�Program by měl vypadat takto : zahájení a přivítání hostů– R.Matolín 

 dále bude řídit schůzi J.Nečas 
 volba komisí: mandátové a návrhové 
 výroční zpráva vicepresidenta za rok 2009– 
J.Nečas 
 zpráva STK za rok 2009 – J. Císař 
 zpráva o hospodaření za rok 2009- R.Matolín 
 zpráva revizní komise za rok 2009 – člen 
rev.komise 
 zpráva o reg.tour za rok 2009 – J.Svoboda 
 plán STK na rok 2010 – J Císař 
 rozpočet na rok 2010 – J.Nečas (Pozor musí se 
schválit zvýšení ročních příspěvků na 300 Kč/rok 
na dobu trvání 2   let) 
 volba 7.člena výboru na funkci hospodáře za 
V.Posejpala 
 diskuze 
 návrh usnesení – člen návrhové komise 
 zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti 
konference 
 závěr – J.Nečas 
 



2.M.Keplová předala R.Matolínovi vyúčtování pokladny členských příspěvků za rok 2009 s 
tabulkou plateb jako příjmovým dokladem(příloha č.1) se všemi výdajovými doklady( 
včetně vyúčtování nakoupených poštovních známek),které jsou přílohou  „Konečného 
vyúčtování“ ,dále s vyúčtováním prodaných známek CSGA (příloha č.2) a doklady o 
vracení Kč za neprodané známky ( přílohy č. 3 a 4). Tyto doklady a vyúčtování R.Matolín 
předá neprodleně daňovému poradci. 

3. V souvislosti s volbou hospodáře bylo dohodnuto,ža R.Matolínu předá veškeré doklady o 
hospodaření novému hospodáři CSGA. 

4.Dále bylo dohodnuto definitivní rozdělení úkolů mezi R.Matolína a J.Nečase. 
* R.Matolín : zabezpečí výjezdy do zahraničí tj. výjezd superseniorů,mužské 
representace a utkání se SRN. Dále bude pouze dohlížet na práci ostatních členů výboru 
a zajišťovat styk s bankou. 
* J.Nečas : bude vykonávat veškeré úkoly,vyplývající s funkce presidenta pro 
činnost,odehrávající se na území ČR tj. Monarchy Trophy,MM ČR na rány a MČR 
Družstev 
 

5.Byl probrán návrh rozpočtu na rok 2010.Byl předložen návrh výdajů R.Matolínem a návrh 
příjmů a výdajů J. Nečasem. Bylo zkonstatováno,že výdajová stránka se téměř neliší a byly 
upraveny někreé položky v kompletním návrhu rozpočtu J.Nečase,který rozpočet upraví 
podle připomínek a znovu mailem rozešle členům výboru. 

6.J.Císař předložil „Soutěžní řád na rok 2010“,který byl s drobnými připomínkami schválen ( 
změna kvalifikačních turnajů pro ženy,po diskuzi účast na dvoudenních ST, text u 
svazového kapitána zůstává beze změny). Dále J.Císař předložil k rozhodnutí místo konání 
MČR družstev. PGCMO nemůže v současné době garantovat konečné rozhodnutí o 
možnosti hrát na dvou jamkách a tak výbor rozhodl,že toto mistrovství se bude konat v 
Austerlitz. J. Svoboda podá zprávu o zrušení PGCMO. V souvislosti s tím,se kvalifikační 
turnaj v květnu,který by měl být v Austerlitz přesune na Mnich. R.Matolín podá na GC 
Mnich avizo,že MĆR na Mnichu nebude,ale že se s nimi spojí J.Císař,který dojedná u nich 
konání kvalifikačního květnového turnaje. Následně pak bude opraven turnajový kalendář. 
Dále budou  do turnajového kalendáře doplněny symboly i u nominačních turnajů ST a na 
žádost L.Budínové i symboly M a Ž . 
Dále došlo k časovému posunu nominačního turnaje na Kunětické Hoře a bylo dohodnuto 
nízké fee s tím,že v roce 2011 bude první nominační turnaj také na Kunětické Hoře. Výbor 
s tímto řešením vyslovil souhlas. 

7. J.Svoboda předložil nový seznam členů regionálních výborů s tím,že tento bude uveřejněn 
na webových stránkách. Dva regiony jsou neosazeny a region Poděbrady je nutno ještě 
doplnit o další členy. Upozornil výbor, že Lázeňská a Krušnohorská Tour má jiné 
propozice než jsou vzorové a tuto věc bude případně s regionálními výbory řešit. 

8.Jan Nečas napíše dopis na ČGF a požádá,aby v roce 2010 bylo vyhlášení nejlepšího seniora 
zcela v kompetenci CSGA. 

 
 
 
Schůze výboru byla ukončena v 16:20 hod. 
 
Zápis sestavila :M.Keplová 



 
Mimo zápis: 
V neděli dopoledne mi volal R. Matolín,abych do zápisu napsala,že by chtěl dělat vzhledem k 
jeho databázi adres (i zahraničních) a kontaktech v Karlových Varech MMČR na rány. Sdělila 
jsem,že to mohu pouze napsat do poznámky k zápisu a že se event. K tomu můžeme vrátit na 
příští schůzi.Což tímto činím 
 


