
Zápis z konference delegátů ČSGA

konané dne 16. 3. 2018 v Erpet Golf Centru, Strakonická 2860/4, 
Praha 5
                                                      
Přítomni: za výbor ČSGA :  Oldřich Uher, Amara Zemplinerová, Lenka Budinová,
Jiří Císař, Jiří Svoboda, Ctirad Matějka, Josef Smrt 
                za kontrolní komisi:  Zdeňka Rabochová
                za kluby: zástupci z klubů s 391  hlasy z celkového počtu hlasů 715 
k 31.12.2017,tj. 54,7  %

- konference byla usnášeníschopná
                za ČGF: Aleš Libecajt, Marie Stillerová
Omluveni:  Blanka Dědečková, Luďka Kvízová, kontrolní komise

     
Program:
1. Zahájení, schválení programu konference
2. Volba pracovního předsednictva, mandátové, návrhové a volební komise
3. Zpráva prezidenta o činnosti za rok 2017
4. Zpráva o hospodaření za rok 2017
5. Doplňující zprávy členů výboru - členské záležitosti, sportovní činnost
6. Zpráva kontrolní komise
7. Volby členů výboru a kontrolní komise pro funkční období 2018 - 2021
8. Soutěžní řád pro rok 2018
9. Plán činnosti na rok 2018
10. Rozpočet na rok 2018
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr konference

              

ad 1) - 2) programu:
Schůzi zahájil prezident ČSGA Oldřich Uher, který přivítal hosty a navrhl 
schválení programu konference.
Pro: 391, proti: 0, zdržel se: 0
Navržený program byl schválen.
Konferenci přivítal také generální sekretář ČGF, Aleš Libecajt.

Bylo navrženo, aby pracovní předsednictvo tvořili všichni přítomní členové 
výboru. 
Bylo schváleno všemi hlasy přítomných delegátů.

Byla navržena mandátová komise ve složení: Květa Mayerová a Hana 
Pšeničková

   
Tato mandátová komise byla schválena všemi hlasy přítomných delegátů.
Mandátová komise konstatovala, že je konference usnášeníschopná.

Byla navržena návrhová komise ve složení: Zdeňka Rabochová a Henrieta 
Martinčová
                        
Návrhová komise byla schválena všemi hlasy přítomných delegátů.



Byla navržena volební komise ve složení: Vladimír Bouček, Jan Nečas a Karel 
Dvořák
                        
Volební komise byla schválena všemi hlasy přítomných delegátů.

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

ad 3) – 4) Zpráva prezidenta o činnosti za rok 2017 a zpráva o hospodaření za 
rok 2017
Zprávy přednesl prezident Oldřich Uher.

ad 5) Doplňující zprávy členů výboru
Jiří Císař přednesl zprávu o sportovních výsledcích v r. 2017,
Amara Zemplinerová informovala o výsledcích ženské reprezentace, tuto 
informaci doplnila
Lenka Budinová, která také informovala o novinkách v Národní Seniour Tour pro
r. 2018,
Ctirad Matějka informoval o problémech ve spolupráci s regionálními tůrami a
Josef Smrt informoval o přihláškách do mezinárodních soutěží master a super 
master seniorů  pro r. 2018

ad 6) Zpráva kontrolní komise
Za kontrolní komisi přednesla zprávu Zdeňka Rabochová

ad 7) Volby členů výboru a kontrolní komise pro funkční období 2018 – 2021
Předseda volební komise nechal hlasovat o volbě 7 členného výboru ČSGA –  
toto bylo schváleno všemi hlasy přítomných delegátů a  o volbě 3 členné 
kontrolní komise - toto bylo schváleno všemi hlasy přítomných delegátů.
Dále nechal předseda volební komise hlasovat o způsob volby, a to aklamací.  
Tento způsob volby byl schválen všemi hlasy přítomných delegátů.
Předseda volební komise informoval o nových kandidátech do výboru ČSGA. 
Jednalo se o:
Oldřich Uher – kandidát na funkci presidenta ČSGA
Amara Zemplinerová – kandidát na funkci víceprezidenta ČSGA
Jiří Císař – kandidát na funkci STK
Ctirad Matějka – kandidát na funkci hospodáře ČSGA
Josef Smrt – kandidát na funkci člena výboru pro mezinárodní vztahy
Lenka Budinová – kandidát na funkci člena výboru
Vladimír Novotný – kandidát na funkci člena výboru
Zdeňka Rabochová – kandidát na člena revizní komise
Ludˇka Kvízová – kandidát na člena revizní komise
Henrieta Martinčová – kandidát na člena revizní komise
Jednotliví kandidáti se představili přítomným delegátům.
Bylo hlasováno o všech kandidátech do výboru ČSGA an blok, všichni kandidáti 
byli schváleni  všemi hlasy přítomných delegátů.
Bylo hlasováno o všech kandidátek do kontrolní komise an blok, všichni 
kandidáti byli schváleni všemi hlasy přítomných delegátů.
Tímto byla volba do orgánů ČSGA ukončena.



President ČSGA předal slovo zástupci ČGF Marie Stillerové, která informovala o 
tom, jak bude 
ČGF v r. 2018 podporovat soutěže ČSGA a v jakém rozsahu je bude  financovat.
Zároveň zodpověděla dotazy přítomných delegátů.

ad 8) Soutěžní řád pro rok 2018 – (SŘ)
Jiří Císař informoval o změnách v soutěžním řádu pro r. 2018.

  ad 9) – 10) Plán činnosti pro rok 2018 a rozpočet pro rok 2018

O plánu činnosti na rok 2018 informoval prezident Oldřich Uher, který také 
přednesl návrh rozpočtu na rok 2018. 
O návrhu rozpočtu bylo hlasováno, tento rozpočet byl schválen všemi hlasy 
přítomných delegátů.

ad 11) Diskuse
V rámci diskuse byli delegáti informováni o:

- mezistátním utkání Rakousko x ČR – přednesl Pavel Pilip
- mezistátním utkání Německo x ČR -  přednesl Fr. Münstr
- mezistátním utkání Slovensko x ČR – přednesl Fr. Münster
- mezistátním utkání Polsko x ČR – přednesl Jiří Seiler
- připravovaném utkání s Madˇarskem – přednesla L.Budinová

Dále bylo diskutováno o součinnosti reginálních tůr s ČSGA.

ad 12) Návrh a schválení usnesení
Návrh usnesení přednesla Henrieta Martinčová.
Poté byl návrh usnesení schválen a podepsaný oběma členy návrhové komise 
bude umístěn na webu.
Pro přednesené usnesení hlasovali delegáti:
Pro: 391 ,  proti: 0 , zdržel se: 0

Na závěr prezident Oldřich Uher poděkoval všem přítomným za účast.

Zapsala: L.Budinová


