
Usnesení
výroční  a volební konference ČSGA 

konané dne 12. března 2011
 v Praze v hotelu Golf.

Výroční volební konference delegátů ČSGA byla dle konstatování 
mandátové komise usnášeníschopná,  a to 390 hlasy (později 386 hlasy) 
z celkového počtu 691 členů.

Na podnět návrhové komise bylo schváleno následující usnesení:

- Byla zvolena návrhová komise ve složení: 

Oldřich Res a Josef Mrůzek a mandátová komise ve složení:

Květa Majerová a Milena Keplová

Hlasování: pro 390 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů 

- Byla přednesena zpráva hospodáře Janem Nečasem

- Milan Svašek za revizní komisi přednesl zprávu o schválení  účetnictví 

za rok 2010, včetně účetní závěrky a evidence příslušných dokladů.

Stav účtů k 31.12.2010 byl: 24 540 EUR, 141 625 CZK

- Za STK Jiří Císař podal zprávu o stavu soutěží seniorů včetně výsledků 

mužské reprezentace

- Lenka Budínová podala zprávu o výsledcích ženské reprezentace 

- Milena Keplová informovala o stavu členské základny:

     Počet členů k 31.12.2010 byl 691

- Jiří Svobody podal zprávu o stavu regionálních soutěží.  K 31.12.2010 

bylo evidováno sedm regionů, kde probíhaly golfové turnaje. 

- President Radim Matolín informoval o situaci v zahraničním styku 

- Jan Nečas podal návrh krizového rozpočtu na rok 2011s tím, že 

kandidát na prezidenta ČSGA, Rostislav Jozífek, předloží svoji verzi 

v případě jeho zvolení

- Jiří Císař předložil plány STK na rok 2011, včetně kalendáře turnajů 

Senior Tour a nominačních turnajů.

- Návrh Petra Jireše na nový způsob kvalifikace na MMČR byl zamítnut.



- President Radim Matolín skončil čtyřleté volební období a člen výboru 

Igor Valtr rezignoval ze zdravotních důvodů.  Člen Revizní komise 

Jindřich Zídek též rezignoval.

- Byla zvolena volební komise ve složení:

Jiří Seiler, Bohumil Pospíšil a Jiří Hauser

Hlasování: pro 386 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů 

- Rostislav Jozífek byl mimořádným hlasováním zvolen řádným členem 

ČSGA

Hlasování: pro 386 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

- Presidentem ČSGA na čtyřleté volební období byl zvolen Rostislav 

Jozífek

Hlasování: pro 386 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů 

- Martin Žáček byl zvolen členem výboru

Hlasování: pro 386 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů 

- Byli zvoleni stávající členové výboru a to: Jan Nečas, Jiří Svoboda,  Jiří 

Císař, Milena Keplová  a Lenka Budínová

Hlasování: pro 386 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů 

- Milan Svašek a Eva Roháčková byli zvoleni do revizní komise

Hlasování: pro 386 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů 

- Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni:

Bohumil Pospíšil a Jiří Arnstein

Hlasování: pro 386 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů 

Výboru bylo doporučeno:

- Autorizovat výběry z účtů dvěma osobami

- Uvádět v příkazech k úhradě účel platby

- Vypracovat závaznou metodiku k vyúčtování tuzemských turnajů

- Rozpracovat a realizovat plán činnosti na rok 2011.

Za návrhovou komisi:      Oldřich Res a Josef  Mrůzek 

Podpisem ověřili správnost zápisu:         

Bohumil Pospíšil                                                Jiří Arnstein


