Zápis z jednání valné hromady Derby Golf Club Slušovice
Se sídlem Slušovice, Dostihová dráha, 76315
Datum konání: 28. března 2015
Hodina a místo konání: 14:00 hod. v restauraci AB Slušovice
Přítomni: dle prezenční listiny – přítomno 23 členů (minimum 19 členů). VH je
usnášeníschopná, nadpoloviční většinu z přítomných 23 hlasů tvoří 12 hlasů.
Program jednání:
1.
Zahájení a přivítání účastníků
2.
Schválení programu VH a volba orgánů VH
3.
Zpráva o činnosti klubu v sezóně 2014
4.
Zpráva o hospodaření klubu za rok 2014
5.
Zpráva o sportovní činnosti za rok
6.
Zpráva revizní komise za rok 2014
7.
Výhled a opatření pro sezonu 2015
8.
Volba nového výboru a prezidenta klubu
9.
Diskuze, různé
10.
Usnesení, závěr
1. Zahájení a úvodní slovo Radim Rybníček.
2. Schválení programu VH a volba orgánů VH
Schválení programu VH
Hlasování: pro: 23; proti: 0; zdrželi se: 0;
Výsledek: program VH byl schválen.
Jako orgány řádné valné hromady navrhuje výbor:
- předsedající VH: Antonín Maluš – prezident DGCS,
- volební komise: Aleš Grygar, Aleš Lysek,
- návrhová komise: Vnislav Nováček, Michal Zgabaj,
- zapisovatel: Milan Henkl,
- ověřovatel zápisu: František Semotam.
Protinávrh nebyl předložen.
Hlasování: pro: 23; proti: 0; zdrželi se: 0;
Výsledek: orgány VH byly zvoleny.
3. Zpráva o činnosti klubu v sezóně 2014
Přednesl Ladislav Rybníček.
VH vzala Zprávu o činnosti klubu v sezóně 2014 na vědomí.
4. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2014
Přednesl Antonín Maluš
VH vzala Zprávu o hospodaření klubu za rok 2014 na vědomí.
5. Zpráva o sportovní činnosti za rok
Přednesla Ivona Stuchlíková. Uskutečnila se akce „Golf do škol“ a „Den otevřených dveří“,
VH vzala Zprávu o sportovní činnosti za rok 2014 na vědomí.
6. Zpráva revizní komise za rok 2014
Přednesli: Olina Prokopová, Vojtěch Holík. Hospodaření DGCS v roce 2014 bylo v pořádku.
VH vzala Zprávu revizní komise za rok 2014 na vědomí.
7. Výhled a opatření pro sezonu 2015
Přednesl Radim Rybníček. Přes finanční potíže je zatím provoz a údržba hřiště zajištěna.
Nutno získat další finanční zdroje (noví členové, sponzoři).
VH vzala výhled na rok 2015 na vědomí.

8. Volba nového výboru a prezidenta klubu
Z výboru DGCS odstupují Antonín Maluš a Ladislav Rybníček.
Návrh nového výboru DGCS: Ivona Stuchlíková, Radim Rybníček, Milan Henkl.
Protinávrh nebyl předložen.
Hlasování: pro: 19; proti: 0; zdrželi se: 4;
Výsledek: výbor DGCS ve složení Ivona Stuchlíková, Radim Rybníček, Milan Henkl; by zvolen.
Návrh nového prezidenta DGCS: Ivona Stuchlíková.
Protinávrh nebyl předložen.
Hlasování: pro: 19; proti: 0; zdrželi se: 4;
Výsledek: prezidentkou DGCS byla zvolena Ivona Stuchlíková.
Návrh revizní komise DGCS: Olina Prokopová, Vojtěch Holík.
Protinávrh nebyl předložen.
Hlasování: pro: 21; proti: 0; zdrželi se: 2;
Výsledek: revizní komise DGCS ve složení Olina Prokopová, Vojtěch Holík byla zvolena.
9. Diskuze, různé
Po projednání všech bodů programu VH dal prezident klubu přítomným prostor k diskusi:
- pro získání dalších finančních zdrojů zpracuje výbor návrh na úpravu poplatků ročního
Fee seniorů pro rok 2016,
- výbor připraví předběžný návrh rozpočtu pro rok 2015 a dá jej na www stránky DGCS,
- pro získání dalších nových členů je navrženo snížit vstupní členský poplatek v roce 2015
na 300,- Kč s podmínkou současného zaplacení plného ročního Fee,
- bude projednána možná spolupráce s GC Zlín.
10. Usnesení, závěr
VH schvaluje:
1. Zprávu o činnosti klubu v sezóně 2014
2. Zprávu o hospodaření klubu za rok 2014
3. Zprávu o sportovní činnosti za rok
4. Zprávu revizní komise za rok 2014
5. Výhled a opatření pro sezonu 2015
VH ukládá výboru DGCS:
- připravit předběžný návrh rozpočtu pro rok 2015 a dá jej na www stránky DGCS,
- zpracovat návrh na úpravu poplatků ročního Fee seniorů pro rok 2016,
- snížit vstupní členský poplatek v roce 2015 na 300,- Kč s podmínkou současného
zaplacení plného ročního Fee,
- VH pověřuje Oldřicha Dvořáka projednat možnou spolupráci s GC Zlín.
Protinávrh nebyl předložen.
Hlasování: pro: 23; proti: 0; zdrželi se: 0;
Výsledek: VH schvaluje usnesení.
Závěr
Prezident klubu poděkoval všem přítomným za účast a konstatoval, že tímto byl program VH
vyčerpán a jednání VH v 15:40 hod ukončil.
Ve Slušovicích 28. 3. 2015
Zapisovatel VH: Milan Henkl
Zápis z VH ověřil: František Semotam
Příloha: prezenční listina

