
ZÁPIS  z výroční a volební konference ČSGA
konané dne 12.3.2011 v Hotelu GOLF v Praze

Přítomni:

Delegáti klubů dle presenční listiny
Členové stávajícího výboru ČSGA : Radim Matolín, Jan Nečas, Jiří Císař, Jiří Svoboda, Lenka 
Budínová, Milena Keplová – Igor Valtr omluven
Kandidát na funkci presidenta :  Rostislav Jozífek

1.Schůzi zahájil Jan Nečas volbou mandátové a návrhové komise.
Do mandátové komise byly navrženy Květa Majerová a Milena Keplová: 

zvoleny  jednohlasně
      Mandátová komise shledala schůzi usnášeníschopnou.

Z 691 členů ČSGA k 31.12.2010 byli přítomni delegáti s 390 hlasy,
v průběhu schůze tento počet klesl na 386. 
K usnášeníschopnosti bylo potřeba  přítomnosti delegátů s 346 hlasy.

Do návrhové komise byli navrženi Josef Mrůzek a Oldřich Res: 
zvoleni  jednohlasně

2.Následovaly zprávy všech členů výboru a revizní komise z okruhů jejich činnosti za 
uplynulé období. 
Za nemocného Igora Valtra přednesl výsledky hospodaření J.Nečas.
Na závěr informoval Radim Matolín o jednání Evropské seniorské Unie.

3.Následovaly zprávy jednotlivých členů výboru s plánem na rok 2011.

Všechny tyto zprávy byly před konferencí umístěny na webových stránkách.

4.Byla navržena volební komise ve složení: Jiří Seiler, Bohumil Pospíšil a Jiří 
Hauser zvoleni  jednohlasně

5.Po té se představili noví kandidáti do výboru ČSGA  a  to:
Kandidát na funkci presidenta Rostislav Jozífek, který přednesl svůj volební program s 
podrobnou představou o dalším směrování a rozvoji ČSGA, struktuře činnosti a možnostech 
financování..
Navrhl na místo ve výboru Martina Žáčka, který jako nový člen výboru se všem přítomným 
představil.
Ze stávajících členů výboru kandidují: Jan Nečas, Jiří Císař, Jiří Svoboda, Lenka Budínová a 
Milena Keplová.
Do revizní komise kandidují stávající členové Milan Svašek a Eva Roháčková.
Ověřovateli usnesení konference ČSGA z 12.3.2011 byli navrženi :
Bohumil Pospíšil a Jiří Arnstein

    Všichni navržení vyslovili se svými kandidaturami souhlas.

    Na závěr tohoto bodu Jiří Svoboda poděkoval za dlouholetou činnost odstupujícímu 
    presidentovi Radimovi Matolínovi.

6. V dalším programu byl mimořádným hlasováním přijat Rostislav Jozífek za řádného člena ČSGA.



Dalšího řízení konference se ujala volební komise a zahájila volby nového výboru ČSGA a to 
aklamací. 
Výsledky voleb jsou součástí Usnesení této konference.

7. Po volbách byla zahájena diskuse k různým tématům  a to zejména k sestavování žebříčků včetně 
diskuse o návrhu P. Jireše na webu. Jeho návrh byl konferencí zamítnut, připomínkami k sestavování 
žebříčku se bude nový výbor zabývat.
Námitka V. Boučka z GC Stará Boleslav o zařazení jím pořádaných regionálních seniorských turnajů 
jako turnajů regionu Střední Čechy byla akceptována.
Dotaz F. Foldina proč ČGF nehradí účast seniorů na Mistrovství Evropy seniorů, přislíbil nový 
president ČSGA, že s federací zahájí na toto téma jednání.
Radim Matolín seznámil konferenci s uzavřenou dohodou s GC Karlovy Vary ze dne 5.3.2011, kterou 
podepsal bez konzultace ostatních členů výboru a požádal  o souhlas s úhradou faktury za startovné 
superseniorů na Mistrovství Evropy. Rostislav Jozífek smlouvu s GC KV prověří a seznámí výbor 
s výsledkem jednání. Úhradu faktury provede Igor Valtr, který do doby změny podpisových vzorů 
v bance bude dál tyto služby provádět. Nový výbor a revizní komise bude hledat třetího člena do 
revizní komise.

8. Návrhová komise zpracovala a Oldřich Res přečetl zápis z voleb a  návrh usnesení této konference.
Usnesení konference bylo přijato hlasy všech přítomných delegátů  a jeho plné znění bude 

umístěno na webových stránkách ČSGA.

Výroční a volební konference byla ukončena v 15:30

Zapsala : Milena Keplová


