Zápis z valné hromady
členů golfového klubu Derby Golf Club Slušovice
Datum: 8. dubna 2017
Místo konání: Slušovice, klubovna FC Slušovice.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení.
Volba komisí a zapisovatele.
Zpráva o hospodaření a činnosti klubu za uplynulou sezonu.
Doplnění kontrolní komise.
Volba výkonného výboru klubu pro nové funkční období.
Nové stanovy
Změna názvu klubu
Přijetí usnesení.
Různé.

1. Valnou hromadu členů klubu zahájila Ivona Stuchlíková, prezidentka klubu. Konstatovala,
že je přítomno 22 členů klubu (viz prezenční listina v příloze). Valná hromada je tímto
schopná přijímat usnesení.
2. Byla zvolena volební komise – Michal Zgabaj, Aleš Vítek a zapisovatel – Aleš Gregar.
3. Prezidentka klubu Ivona Stuchlíková seznámila valnou hromadu se zprávou o hospodaření
a činnosti klubu za uplynulou sezonu. Komentovala dobrou zkušenost se zapojením do
projektu Golf do škol a problém malého počtu klubových turnajů související s nedostatky
v sociálním zázemí klubu. Dále upozornila na nutnost dořešit smluvní vztahy k pozemkům, na
kterých golfové hřiště je a k vedení města Slušovice.
Radim Rybníček, viceprezident, doplnil informace o stavu hřiště a zajištění údržby hřiště
v průběhu uplynulé sezony. Uvedl technické a personální problémy spojené s údržbou hřiště,
které je potřebné pro příští sezonu řešit.
Jaroslav Uhlíř, STK, informoval o výsledcích účasti klubu ve 2. golfové lize – ženy 2. místo,
muži 4. místo. Doporučil, aby se golfový klub zúčastnil této soutěže i v další sezoně.
4. Doplnění kontrolní komise. Po hlasování byl pro doplnění kontrolní komise zvolen Aleš
Vítek. Kontrolní komise pracuje ve složení – Oldřiška Prokopová a Aleš Vítek.
Hlasovalo pro: 20

Hlasovalo proti: 0

Zdrželo se hlasování: 2

5. Byl navržen nový výkonný výbor klubu pro nové dvouleté funkční období ve složení:
Ivona Stuchlíková, datum narození 5.10.1961, bydliště Za Hřibem 5273,76001 Zlín
Michal Mrázek, datum narození 20.4.1959, bydliště Příkrá 596, 763 15 Slušovice
Radim Rybníček, datum narození xx.xx.xxxx, bydliště xxxxx
Jaroslav Uhlíř, datum narození xx.xx.xxxx, bydliště xxxxx
Rostislav Hanzlík, datum narození 14.6.1956, bydliště Paseky 292, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí
Následným hlasováním byl nový výkonný výbor schválen.
Výkonný výbor na své schůzi stanoví prezidenta.

Hlasovalo pro: 21
Hlasovalo proti: 0
Zdrželo se hlasování: 1
6. Valnou hromadou bylo schváleno znění nových stanov jejich platnost od 1.5.2017.
Hlasovalo pro: 22

Hlasovalo proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

7. Valná hromada schválila změnu názvu Derby Golf Clubu Slušovice na
Derby Golf Club Slušovice, z.s. tak, jak je uvedeno v nový stanovách .
Hlasovalo pro: 22

Hlasovalo proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

8. Přijetí usnesení. Po hlasování bylo přijato toto usnesení z valné hromady členů Derby Golf
Club Slušovice:








valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření a činnosti klubu za uplynulou sezonu,
valná hromada bere na vědomí, že bylo 31. 3. 2017 podáno daňové přiznání o
hospodaření klubu,
valná hromada bere na vědomí výsledky voleb výkonného výboru klubu na příští
dvouleté funkční období,
valná hromada bere na vědomí, že se členové klubu zúčastní soutěže ve 2. golfové lize
valná hromada bere na vědomí, že bylo stanoveno datum konání příští valné hromady
členů klubu na 4. 11. 2017,
valná hromada schválila znění nových stanov a změnu názvu klubu.
výkonný výbor byl pověřen podáním návrhu změn dle tohoto zápisu k příslušnému
rejstříkovému soudu

9. Různé.
Členové klubu přítomní na valné hromadě poděkovali prezidentce klubu Ivoně Stuchlíkové,
členům výboru klubu Radimovi Rybníčkovi, Milanu Henklovi a STK Jaroslavu Uhlířovi za
dobrou práci ve vedení klubu v uplynulé sezoně.
Prezidentka klubu Ivona Stuchlíková poděkovala všem přítomným za účast a jednání valné
hromady členů golfového klubu DGCS ukončila.

Ve Slušovicích dne 8. 4. 2017.

Zapsal: Aleš Gregar

………………………..

Příloha: Prezenční listina

