ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY GOLF CLUBU SEMILY z.s.
konané dne 25. března 2017
Valná hromada členů Golf Clubu Semily z.s. (dále jen GCS) se konala v sobotu dne 25. března
2017 od 14,00 hod. v restauraci „U Bernarda“ v Semilech.
Valná hromada (dále jen VH) byla svolána v souladu se stanovami, a s tímto programem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.

Zahájení – schválení programu VH
Volba předsedajícího, zapisovatele, 2 ověřovatelů a 2 skrutátorů
Zpráva o činnosti GCS za rok 2016
Zpráva o hospodaření za rok 2016
Zpráva o činnosti STK za rok 2016
Zpráva kontrolní komise
Doplňovací volba člena výboru
Návrh poplatků na rok 2017 a jejich schválení
Návrh rozpočtu GCS na rok 2017
Diskuze
Kontrola zápisu z VH – usnesení
Závěr

Zahájení, schválení programu VH

Jednání VH zahájil přivítáním všech přítomných prezident GCS Tomáš Kraus. Poté předal slovo
Luboru Lukešovi, který byl výborem pověřen řízením průběhu VH.
L. Lukeš nechal ověřit usnášeníschopnost VH. Při účasti 45 registrovaných členů GCS
s hlasovacím právem byla VH shledána usnášeníschopnou, neboť dle stanov je pro
usnášeníschopnost VH potřeba přítomnost 30ti řádných členů starších 18ti let. Prezenční listina
VH tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Schválení programu VH
L. Lukeš navrhl doplnění programu o nový bod č. 10 - Informace ve věci City Production
s.r.o. a upřesnění bodu č. 7 - Doplňovací volba člena výboru jako volbu formou aklamace.
Protokol o hlasování
volba PRO návrh:
volba PROTI návrhu:
volba ZDRŽEL se:

45 hlasů, tj. 100% přítomných členů,
0 hlasů, tj. 0% přítomných členů,
0 hlasů, tj. 0% přítomných členů.

Výsledek hlasování:
VH schválila program VH.
2.

Volba předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou skrutátorů

L. Lukeš přednesl návrh Výboru klubu na orgány VH:
Předsedající: Lubor Lukeš
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Zapisovatel: Jan Klikar
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jiří Vavřina, Vladimír Buchta
Skrutátoři: Jiří Medek, Štěpán Buchta
Připomínky nebo návrhy na změny se nevyskytly.
Protokol o hlasování
volba PRO návrh:
volba PROTI návrhu:
volba ZDRŽEL se:

45 hlasů, tj. 100% přítomných členů,
0 hlasů, tj. 0% přítomných členů,
0 hlasů, tj. 0% přítomných členů.

Výsledek hlasování:
Orgány VH byly schváleny.
3.

Zpráva o činnosti GCS v roce 2016

Se zprávou o činnosti GCS v roce 2016 seznámil všechny přítomné prezident klubu Tomáš
Kraus a doplnění přinesl člen výboru Petr Kovář.
Ve zprávě Tomáš Kraus detailně seznámil členy s děním v uplynulém roce. Z administrativních
témat rozebral zapsání klubu do rejstříku spolků a změnu na pozici sekretáře klubu. Dále
prezentoval informace o členské základně, financování klubu a investičních aktivitách.
V roce 2016 pokračovala revize kompletní členské základny a došlo k vyřazení dlouhodobě
neaktivních členů. Celkový počet aktivních členů dosáhl počtu 346. Navzdory tomu došlo
k mírně vyššímu výběru členských poplatků. Vzrostl i výnos z pořádaných turnajů a podařilo se
získat více z dotací. Naopak jako rok předtím poklesl příjem z platících hráčů na hřišti a došlo i
na snížení sponzorských příspěvků.
Rok 2016 byl rokem obezřetného, ale účelného investování. Byly provedeny opravy střech
klubovny a technického zázemí, opraven byl balkon a započat nový nátěr mostu. Dokončeno
bylo jak vybudování dámských travnatých odpališť na všech jamkách tak instalování
postřikovačů okolo grýnů. Celková výše uvedených investic společně s nákupem starší rafové
sekačky dosáhla v roce 2016 částky cca 300.000 Kč a hospodaření skončilo s přebytkem
127.310 Kč. Závěrem této zprávy prezident shrnul a rozvedl priority do roku 2017 - pokračování
ve zdokonalování hřiště a posílení financování klubu.
Petr Kovář informoval o stavu technického vybavení a perspektivách jeho dalšího řešení včetně
doporučení tvořit rezervu pro budoucí obnovu technického parku.
Ke zprávě o činnosti GCS za rok 2016 nebyly námitky a dotazy, zpráva byla VH vzata na
vědomí.
4.

Zpráva o hospodaření za rok 2016

Prezident klubu Tomáš Kraus podrobně seznámil všechny přítomné se Zprávou o hospodaření
GCS v roce 2016. Podkladový materiál “Přehled příjmů a výdajů“ tvoří Přílohu č. 2 tohoto
zápisu.
Ke zprávě o hospodaření za rok 2016 nebyly žádné připomínky.
5.

Zpráva o činnosti STK v roce 2016

Zprávu o činnosti STK přednesl předseda STK klubu Michael Prokeš. Shrnul jak turnajovou
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aktivitu v klubu v sezóně 2016, tak představil vítěze mistrovských titulů a podrobněji rozebral
působení klubových reprezentací.
V sezoně proběhlo 32 soutěžních turnajů s celkovou účastí 1099 hráčů a hráček, přičemž
novinkou byly 3 klubové turnaje pro děti GCS do 15 let. V rámci reprezentace v soutěži družstev
ČGF – 1. lize - byl úspěšnější tým žen, který po kvalitním výkonu skončil na pěkném 4. místě,
tým mužů v závěrečné snaze zažehnal špatný výsledek a skončil se ctí 5. Muži GCS získali
pěkné 2. místo na 19. ročníku Hvězdičkového turnaje.
Další oblastí s vysokou prioritou pro klub je podpora dětí a mládeže. M. Prokeš shrnul
podrobnosti o trénincích i zimní přípravě. Dětské soutěže družstev byly v roce 2016 bez účasti
semilských z důvodu zatím nedostatečné výkonnosti, pro rok 2017 by již mělo být reálné
alespoň jedno družstvo složit. Nadále zintenzivníme tréninkovou a turnajovou činnost pro
klubové děti a jejich podporu v roce 2017, jednou z forem je i nedávné spuštění projektu Se
školou na golf.
Bylo dosaženo také výrazných úspěchů v individuálních soutěžích. Martina Kodejšová skončila
2. v MID tour ČGF a 3. v republikovém žebříčku MID amatérů. Martina PLACHÁ skončila 2.
v seniorském žebříčku ČR a mj. reprezentovala ČR na ME družstev seniorů. Petr VOŠVRDA se
účastnil prestižního ME MID amatérů. Jan SCHOVÁNEK jun. obsadil 1. místo na RWE Ski &
Golf Czech Championship 2016 ve své kategorii.
M. Prokeš seznámil přítomné s pravidelnou roční hendikepovou kontrolou a jejími výsledky,
výkonnostním rozložením členské základny a nakonec i s výhledem na turnajovou činnost
v roce 2017.
Zpráva o činnosti STK je uložena kompletně na webových stránkách GCS a zároveň tvoří
Přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ke zprávě o činnosti STK za rok 2016 nebyly námitky a dotazy,
zpráva byla VH vzata na vědomí.
6.

Zpráva kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise při omluvené neúčasti jejích členů přečetla Martina Kodejšová. Zpráva
tvoří Přílohu č.4 tohoto zápisu.
Kontrolní komise ve složení Pavel Najman, Jiří Pešta a Ladislav Soudil nenašla žádné peněžní
nesrovnalosti a konstatovala, že účetnictví je vedeno řádně. Stejně tak Kontrolní komise
zkontrolovala smlouvy GCS případné k roku 2016 a ani zde neshledala pochybení. Kontrolní
komise ve zprávě konstatovala, že vedení klubu hospodařilo v roce 2016 zodpovědně a
doporučila VH schválit činnost a hospodaření GCS za rok 2016.
Kontrolní komise dále zprávou výboru GCS navrhla / doporučila investování do odpališť,
vyjednání zlevnění bankovních služeb, tvorbu rezervy na budoucí nákup techniky a zajištění
vyšší kultivovanosti služeb v klubovně.
VH vzala zprávu kontrolní komise na vědomí a nebyly na ni žádné připomínky. L. Lukeš navrhl
VH schválit hospodaření GCS v roce 2016 tak jak bylo předloženo zprávou o hospodaření za
rok 2016.
Protokol o hlasování
volba PRO návrh:
volba PROTI návrhu:
volba ZDRŽEL se:

45 hlasů, tj.100% přítomných členů,
0 hlasů, tj. 0% přítomných členů,
0 hlasů, tj. 0% přítomných členů.

Výsledek hlasování:
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VH schválila hospodaření GCS v roce 2016 včetně příslušných zpráv. Zprávy jsou součástí
Přílohy č. 2 tohoto zápisu.
7.

Doplňovací volba člena výboru /volba aklamací/

Lubor Lukeš informoval přítomné, že v průběhu roku 2016 z důvodu pracovní vytíženosti
odstoupila ze své pozice člena výboru Martina Kodejšová. Výbor z tohoto důvodu následně
kooptoval Václava Jiříčka a navrhuje, aby jej VH zvolila do výboru GCS zvláštní doplňovací
volbou.
Nejdříve na návrh výboru bylo hlasováno o schválení doplňovací volby formou aklamace, tedy
nikoliv tajně:
Protokol o hlasování
volba PRO návrh:
volba PROTI návrhu:
volba ZDRŽEL se:

44 hlasů, tj. 98% přítomných členů,
0 hlasů, tj. 0% přítomných členů,
1 hlasů, tj. 2% přítomných členů.

Výsledek hlasování:
VH schválila aklamaci jako formát pro doplňovací volbu člena výboru.
Na výzvu L. Lukeše nebyl navržen další kandidát. Výbor tedy navrhl zvolit Václava Jiříčka za
člena výboru.
Protokol o hlasování
volba PRO návrh:
volba PROTI návrhu:
volba ZDRŽEL se:

44 hlasů, tj. 98% přítomných členů,
0 hlasů, tj. 0% přítomných členů,
1 hlasů, tj. 2% přítomných členů.

Výsledek hlasování:
VH zvolila Václava Jiříčka do výboru GCS.
8.

Návrh poplatků na rok 2017 a jejich schválení

Tomáš Kraus navrhl ponechání poplatků na úrovni roku 2016 a zároveň navrhl, aby byli noví
členové po zaplacení vstupního poplatku do klubu zproštěni od placení členského a hracího
poplatku pro sezonu, ve které vstupní poplatek zaplatí. K těmto návrhům neměla VH
připomínky, T. Kraus tedy dal souhrnně hlasovat o jejich schválení.
Protokol o hlasování
volba PRO návrh:
volba PROTI návrhu:
volba ZDRŽEL se:

45 hlasů, tj. 100% přítomných členů,
0 hlasů, tj. 0% přítomných členů,
0 hlasů, tj. 0% přítomných členů.

Výsledek hlasování:
VH schválila výši poplatků pro rok 2017 a zavedení pravidla zproštění nových členů od ročního
poplatku v sezoně, kdy zaplatí vstupní poplatek.
9.

Návrh rozpočtu na rok 2017

Tomáš Kraus seznámil členy VH s návrhem rozpočtu na rok 2017. V roce 2017 se
předpokládají nižší příjmy rozpočtu zejména kvůli nižším dotacím a příjmu z komerčních turnajů,
které byly v roce 2016 nadstandardní. Příjmům budou přizpůsobeny i výdaje. V následujícím
roce se neplánují velké investice a rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu tvoří
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Přílohu č. 2 tohoto zápisu. K předloženému nebyly připomínky, T.Kraus tedy navrhl hlasovat o
schválení předneseného rozpočtu na rok 2017.
Protokol o hlasování
volba PRO návrh:
volba PROTI návrhu:
volba ZDRŽEL se:

45 hlasů, tj.100% přítomných členů,
0 hlasů, tj. 0% přítomných členů,
0 hlasů, tj. 0% přítomných členů.

Výsledek hlasování:
VH schválila návrh rozpočtu pro rok 2017.
10.

Informace ve věci City Production s.r.o.

Tomáš Kraus seznámil členy VH s historií a vývojem v kauze jednostranně nevýhodné smlouvy
s City Production s.r.o. a jejím pozitivním vyústění po několika letech práce řady zúčastněných.
Doplnění k tomuto tématu přinesl i Zdenek Kodejš, kterému před VH T. Kraus poděkoval za
zásadní pomoc pro klub v této věci.
Dále M. Prokeš přečetl výzvu výboru GCS pánům Václavu Schovánkovi a Zdeňku Bartoňovi,
kteří v pozicích někdejšího prezidenta a člena výboru klubu byli u začátku celé kauzy, aby na
VH podali osobní vysvětlení. Ani jeden nebyl přítomen, M.Prokeš přečetl jejich písemná
vyjádření. T. Kraus následně podal podrobný komentář k těmto dopisům s doplněním ze strany
Z.Kodejše. V rámci úspěšného vyústění soudních sporů byly GCS přiznány soudní náhrady,
které však na základě známých faktů není reálné od protistrany vymoci. T. Kraus uvedl, že díky
nezištné pomoci Z.Kodejše a právníka Lukáše Lišky nevznikly pro klub žádné náklady a vyslovil
zájem celou tuto kauzu uzavřít – navrhl VH schválit následující usnesení:
1. VH uznala chybu V. Schovánka při podpisu smlouvy jako nevědomou, byť jako zásadní
pochybení statutárního orgánu GCS.
2. VH uznala, že role Z. Bartoně v celé kauze byla aktivní a velmi poškodila GCS (Z.Bartoň
podal k 21.3.2017 žádost o ukončení členství v klubu. Jeho žádosti Výbor GCS vyhověl).
3. VH odsouhlasila, že GCS nebude na firmě City Production s.r.o. vymáhat soudem
přiznané náhrady nákladů soudních řízení.
T. Kraus nechal VH souhrnně hlasovat o schválení těchto usnesení:
Protokol o hlasování
volba PRO návrh:
volba PROTI návrhu:
volba ZDRŽEL se:

45 hlasů, tj. 100% přítomných členů,
0 hlasů, tj. 0% přítomných členů,
0 hlasů, tj. 0% přítomných členů.

Výsledek hlasování:
VH schválila navržená usnesení ve věci City Production s.r.o..
11.

Diskuse

V diskuzi zazněly následující podněty:
a) Stromy v zóně vysokého napětí, kůrovec
 T. Kraus seznámil přítomné s předsezonními pracemi na hřišti – prořez větví, nutné
vykácení některých smrků z důvodu zasahování do zóny vysokého napětí (na pokyn
správce el. rozvodů). Dále upozornil VH na vandalismus, kdy v loňském roce došlo
k navrtání břízy u Festivalky s cílem strom zahubit, a zdůraznil, že případné opakování
a usvědčení pachatele by vedlo k návrhu na vyloučení z klubu!
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 T. Kraus komentoval pokračující problém s kůrovcem v lese před Havrdovkou a příkaz
ze strany správce lesa jej vyřešit. Doporučením správce, aby se zabránilo dalšímu
šíření, je vykácení zasažených stromů a preventivní vykácení dalších smrků v dotčené
zóně. Na návrh T.Krause k hlasování o tomto postupu vznikla diskuse.
 Libor Nesvadba – sdělil, že jako znalec oboru lesnictví z řady důvodů doporučuje
v první řadě spíše aplikaci lapáků a feromonových lapačů než kácení (pokud není
zájmem příjem z vytěženého dřeva), kdy doplnil, že tento způsob řešení rovněž splní
požadavek správce lesa
 M. Janata – sdělil dobrou osobní zkušenost s řešením cestou vykácení a prodeje
 V rámci další řady příspěvků byl formulován následující návrh:
VH pověřuje L. Nesvadbu k posouzení řešení a předložení zprávy Výboru GCS
v horizontu do 14 dnů od VH a zároveň plně pověřuje Výbor GCS ve spolupráci s L.
Nesvadbou ke zhodnocení situace a dalšímu konání s cílem nejvhodnějšího a
včasného řešení kůrovcové kalamity.
O návrhu bylo hlasováno – výsledek hlasování:
Protokol o hlasování
volba PRO návrh:
volba PROTI návrhu:
volba ZDRŽEL se:

45 hlasů, tj. 100% přítomných členů,
0 hlasů, tj. 0% přítomných členů,
0 hlasů, tj. 0% přítomných členů.

b) Investice do mostu


T. Kraus rozvedl situaci s opravou mostu a navrhl započaté práci dokončit v sezoně
2017 jen z části. Konkrétně představil záměr výboru dokončit pouze nátěr nenatřené
části zábradlí, a to svépomocí. Zbývající práce – nátěr mostní konstrukce a
rekonstrukce patky mostu navrhl odložit na následující období, kdy je dobrá šance, že
dojde k opětovnému vypsání a získání využitelné dotace (pro 2017 dotace vypsána
nebyla). Za prioritu pro 2017 označil vylepšení hřiště, tedy oblast, na kterou dotaci
vztáhnout nejde – jmenovitě předělání odpališť Jedničky, Dubovky a Prcky a přesun
cesty u greenu Dubovky za duby.
Následovala diskuse:
 B. Kubeš – upozornil na stav patek mostu a nutnost jej řešit
 T. Kraus – informoval, že odborný statický posudek prokázal plnou funkčnost
současného opláštění a prokázal nesníženou bezpečnost mostu



Na žádost B.Kubeše bylo hlasováno o jeho protinávrhu ve znění: VH ukládá výboru
GCS do konce roku 2017 dokončit opravu patky mostu
Protokol o hlasování
volba PRO návrh:
volba PROTI návrhu:
volba ZDRŽEL se:

1 hlasů, tj. 2% přítomných členů,
37 hlasů, tj. 82% přítomných členů,
7 hlasů, tj. 16% přítomných členů.

V reakci na neschválení protinávrhu T. Kraus sdělil VH, že výbor GCS bude v rámci
investic postupovat dle svého uvážení a představeného záměru, kdy natření mostovky a
oprava patky mostu bude opětovně posouzena po sezoně 2017 a předběžně směřována
na rok 2018.
Proti tomuto postupu již nevznikl další protinávrh či připomínka, byl tedy VH vzat na
vědomí.
c) Úroveň služeb na hřišti
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T. Kraus rozvedl diskusi na úroveň služeb na hřišti, kterou uvedla ve své zprávě i
kontrolní komise. VH v rámci diskuse shrnula současné nedostatky a nastínila oblasti,
které je nutné zlepšit. Výbor bude této oblasti nadále věnovat pozornost a průběžně
vyhodnocovat pokrok.
d) Karta rekreačního golfisty
 V. Novák – přednesl myšlenku zapojení GCS do projektu „karty rekreačního golfisty“,
projektu který zaštiťuje hru lidí, kteří nemají hráčskou registraci, na hřištích po
republice. Z. Kodejš komentoval postoj a zkušenosti ČGF, kdy důležitým faktem bylo
sdělení, že daná věc je čistě v intenci hřiště/klubu. T. Kraus – existuje nutnost hledět
na bezpečnost, nicméně trend k tomuto je zřejmý, bude tedy vhodné výhledově otevřít
možnost hry i pro neregistrované hráče – po zaplacení fee, ideálně během všedních
dní a za podmínky doprovodu hráče s HCP
 Po zaznění řady prohlášení podporujících danou myšlenku dal T. Kraus VH na vědomí,
že výbor GCS se tomuto tématu bude věnovat a je možné, že na hřiště bude umožněn
vstup i neregistrovaným hráčům. VH neměla proti tomuto prohlášení připomínky, bylo
tedy VH vzato na vědomí.
12.

Kontrola zápisu z Valné hromady - usnesení

Jan Klikar přečetl zápis a všechna usnesení VH. Přednesená podoba byla všemi členy VH
schválena bez připomínek.
13.

Závěr

V závěrečném slovu Tomáš Kraus popřál všem členům úspěšnou sezónu 2017.
Předsedající: RNDr. Lubor Lukeš v.r.

______________________

Zapisovatel:

______________________

Jan Klikar v.r.

Ověřovatelé: MUDr. Jiří Vavřina v.r.
Vladimír Buchta v.r.

______________________
______________________

Seznam příloh:
Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 -

Prezenční listina
Přehled příjmů a výdajů za rok 2016, návrh rozpočtu na rok 2017
Zpráva o činnosti STK v roce 2016
Zpráva revizní komise GCS o výsledku kontroly činnosti a hospodaření v roce 2016

Valná hromada Golf Clubu Semily, 25. března 2017
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