
Zápis z mimořádné konference delegátů ČSGA ze dne 22.6.2016,
   konané v klubovně GC Austerlitz, Na golfovém hřišti 1510, Slavkov u Brna
                                                        22.6.2016 od 19.30 hod

Konference se sešla v souladu s usnesením konference ČSGA ze dne 9.4.2016.

Přítomni : za výbor ČSGA :  Oldřich Uher, Amara Zemplinerová, Lenka Budinová, Jiří Císař, Jiří
Svoboda 

                 za revizní komisi: Josef Smrt
                 za kluby: zástupci z klubů s 319 hlasy z celkového počtu hlasů 452  k 9.4.2016, tj.70,6%.
                                - mimořádná konference byla tedy usnášeníschopná
Omluveni: členové výboru Ctirad Matějka a Jan Nečas
                  členové revizní komise Blanka Dědečková a Luďka Kvízová

     
Program:

1. Zahájení
2. schválení programu konference
3. volba mandátové a návrhové komise
4. projednání a schválení stanov ČSGA
5. volba nového člena výboru a revizní komise
6. rozpočet na rok 2016
7. diskuse
8. usnesení a závěr               

ad 1)-3) programu:
Schůzi zahájil prezident ČSGA Oldřich Uher, který přivítal hosty a  navrhl pracovní předsednictvo 
ve složení:
                           Oldřich Uher, Amara Zemplinerová a Lenka Budinová
Toto pracovní předsednictvo bylo schváleno hlasy všech přítomných delegátů.
Pro: 319,  proti: 0, zdržel se: 0

Oldřich Uher navrhl zařadit do programu volbu nového člena výboru za J.Nečase, který ze 
zdravotních důvodů odstoupil z funkce člena výboru. 
Navržený program byl schválen hlasy všech přítomných delegátů.
Pro: 319,  proti: 0, zdržel se: 0

Byla navržena mandátová komise ve složení: 
   Květa Mayerová a Pavla Přibylová

Tato mandátová  byla schválena hlasy všech přítomných delegátů.
Pro: 319,  proti: 0, zdržel se: 0
Mandátová komise konstatovala, že je konference usnášeníschopná.

Byla navržena návrhová komise ve složení:
                        Jaroslav Dusílek a Jiří Svoboda
Návrhová komise byla schválena všemi hlasy přítomných delegátů.
Toto pracovní předsednictvo bylo schváleno hlasy všech přítomných delegátů.
Pro: 319,  proti: 0, zdržel se: 0

Byl navržen zapisovatel: Lenka Budinová
Zapisovatel byl schválen všemi hlasy přítomných delegátů.



ad 4) Schválení stanov ČSGA
Josef Smrt informoval přítomné, že návrh stanov byl po drobných úpravách zveřejněn na stránkách 
ČSGA. K tomuto návrhu nepřišly žádné další připomínky, proto bylo přistoupeno k hlasování o 
přijetí nových stanov, tak jak byly zveřejněny.
Stanovy byly schváleny hlasy všech přítomných delegátů.
Pro: 319,  proti: 0, zdržel se: 0

ad 5)  Volba nového člena výboru
Novým členem výboru byl navržen Josef Smrt, který návrh přijal.
Josef Smrt byl do výboru zvolen všemi delegáty konference.
Pro: 319,  proti: 0, zdržel se: 0
Touto volbou se uvolnilo místo člena revizní komise, novým členem byla navržena Zdeňka 
Rabochová.
Zdeňka Rabochová byla zvolena členkou revizní komise všemi delegáty.
Pro: 319,  proti: 0, zdržel se: 0

ad 6) Rozpočet na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2016 předložil Oldřich Uher. Informoval o předpokládaných příjmech a 
výdajích a navrhl pro rok 2016 „vyrovnaný“ rozpočet. Tento bude umístěn na stránkách ČSGA.
Tento návrh byl schválen hlasy všech přítomných delegátů.
Pro: 319,  proti: 0, zdržel se: 0
Návrh rozpočtu na rok 2016 bude zveřejněn na stránkách ČSGA.

ad 7) Diskuse
7.1. 
Byl diskutován odjezd týmu GCC Liberec, který měl bojovat o 3. místo. Soutěžní výbor doporučil 
konferenci vyloučit tento tým ze soutěže. Delegáti navrhli zařadit v roce 2017 tento tým do nižší 
soutěže, tj. do soutěže „Pohár ČR družstev“, a to na 1. místo. Budou tedy sestupovat 2 týmy, tj. 
GCC Liberec a tým umístěný na posledním místě. O tomto bylo hlasováno.
Pro sestup do nižší soutěže na 1. místo  bylo hlasováno následovně:
Pro: 312,  proti: 7, zdržel se: 0
7.2. 
Pavla Přibylová vznesla námitku proti hostování pouze 1 hráče v týmu, dále se diskutovalo o 
důvodech“aktualizace“ hráčů po odevzdání soupisky hráčů a na závěr možnost caddy z řad hráče, 
který odehrál kolo.
7.3.
Jiří Císař pozval všechny na MČR seniorských družstev na rány ve dnech 25-26.7.2016 na Černém 
Mostě.

ad 8) Návrh a schválení usnesení
Návrh přednesl Jaroslav Dusílek a zahrnul vznesené připomínky. Poté byl návrh usnesení schválen 
a podepsaný oběma členy návrhové komise bude umístěn na webu.
Pro přednesené usnesení hlasovali delegáti:
Pro: 319,  proti: 0, zdržel se: 0

Na závěr p. Oldřich Uher poděkoval všem přítomným za účast.
Konec konference: 21.30 hod.

Zapsala: L.Budinová


