Zápis z valné hromady
členů golfového klubu Derby Golf Club Slušovice
Datum: 30. 3. 2019
Místo konání: Restaurace SUD Slušovice.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení.
Volba komisí a zapisovatele.
Dílčí zpráva o hospodaření klubu.
Zpráva o činnosti klubu za uplynulou sezonu.
Schválení kontrolní komise.
Volba výkonného výboru klubu pro nové funkční období.
Nastavení a schválení poplatků pro sezonu 2019.
Přijetí usnesení.
Různé.

1. Valnou hromadu členů klubu zahájil Michal Mrázek, prezident klubu. Konstatoval, že je
přítomno 27 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. Prezident klubu Michal Mrázek seznámil valnou hromadu se zprávou o hospodaření a
činnosti klubu za uplynulou sezonu. Podal informaci o možné výstavbě biotopického
koupaliště a důsledcích pro golfové hřiště.
Jaroslav Uhlíř, STK, informoval o výsledcích účasti klubu ve 2. golfové lize – ženy 3. místo,
muži 8. místo. Doporučil, aby se golfový klub zúčastnil této soutěže i v další sezoně. Družstvo
žen se do 14. 4. 2019 rozhodne o účasti v soutěži.
4. Schválení kontrolní komise. Kontrolní komise pracuje ve složení – Oldřiška Prokopová a
Aleš Vítek.
Hlasovalo pro: 25

Hlasovalo proti: 0

Zdrželo se hlasování: 2

5. Byl navržen nový výkonný výbor klubu pro nové dvouleté funkční období ve složení:
Ivona Stuchlíková, Michal Mrázek, Jaroslav Uhlíř, Rostislav Hanzlík, Ing. Vlastimil Musil.
Výkonný výbor na své první schůzi stanoví prezidenta.
Následným hlasováním byl nový výkonný výbor schválen.
Hlasovalo pro: 24

Hlasovalo proti: 0

Zdrželo se hlasování: 3

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



valná hromada schvaluje dílčí zprávu o hospodaření a činnosti klubu za uplynulou
sezonu,
valná hromada bere na vědomí, že bude do 1. 4. 2019 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 2. golfové ligy,
valná hromada souhlasí s ročními poplatky ve výši 7000,- / 3500/ 1500 ,- Kč.

Hlasovalo pro: 27

Hlasovalo proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

9. Různé.
Členové klubu se dohodli, že obnoví tradici neformálních sobotních klubových turnajů
„Sobotní kuropění“. Turnaje budou každou sobotu na hřišti DGCS od 9,00 hod.
Členové klubu přítomní na valné hromadě poděkovali prezidentovi klubu Michalu Mrázkovi a
členům výboru klubu Ivoně Stuchlíkové, Radimu Rybníčkovi, Rostislavu Hanzlíkovi a STK
Jaroslavu Uhlířovi za dobrou práci ve vedení klubu v uplynulé sezoně.
Prezident klubu Michal Mrázek poděkoval všem přítomným za účast a jednání valné hromady
členů golfového klubu DGCS ukončil.

Ve Slušovicích dne 30. 3. 2019.

Zapsal: Aleš Gregar

………………………..

Příloha: Prezenční listina

