Zápis z konference ČMGS
10.3.2012 ve Velkém Meziříčí
1/

Úvod
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil zahájil konferenci ČMGS v 9:20 hod po obdržení informace o počtu
delegátů.

2/

Volba mandátové komise a volba pracovního předsednictva
Byla zvolena mandátová komise ve složení: Nečekal Fr. ml., Lisa M., Handlová S.

Pro

28 Zdrželo se

3 Proti

0

Bylo zvoleno pracovní předsednictvo ve složení: Navrátil T., Vítek A., Metyš J.

Pro
3/

28 Zdrželo se

3 Proti

0

Zpráva mandátové komise
ČMGS sdružuje ke dni konference celkem 37 členů, na konferenci je přítomno 31, tedy 84% ní účast.
Konference je usnášeníschopná.
/nutná účast 2/3 všech členů = 25/
Nadpoloviční většinu hlasů tvoří
Dvoutřetinovou většinu pak
Tříčtvrtinovou většinu pak

4/

16 hlasů
21 hlasů
24 hlasů

Schválení programu konference
Návrhy na doplnění programu konference :
a) Šebela
 Jako bod 7.1. projednat revizi rozhodnutí prezidia ve věci zrušení členství klubů.
 Jako bod 7.2. projednat revizi rozhodnutí prezidia ve věci přijímání nových členů.

Pro
b)

25 Zdrželo se

3 Proti

3

Návrh byl přijat.
Fischer
 Návrh na změnu stanov – ve věci omezení dispozice s finančními prostředky prezidia

Pro

27 Zdrželo se

0 Proti

4
Návrh byl přijat.

c)

Nečekal Fr. st.
 Dovolba člena prezidia ČMGS.

Pro

8

Zdrželo se

2 Proti

21
Návrh nebyl přijat.

Schvalování programu konference navrženého prezidiem ČMGS včetně schválených změn.

Pro

21 Zdrželo se

4 Proti

6
Program konference byl přijat.

5/

Návrh změny jednacího řádu konference
a)

Změna jednacího řádu konference v bodě 2.2. /viz návrh prezidia ČMGS/

Pro

11 Zdrželo se

10 Proti

10
Návrh nebyl přijat.

b)

Změna jednacího řádu konference v bodě 3.1.,5.4.,6.5. a doplnění bodu 7. /viz návrh prezidia ČMGS/

Pro

27 Zdrželo se

3

Proti

1
Návrh byl přijat.

6/

Volba návrhové komise
Konference zvolila návrhovou komisi ve složení:

Pro
7/

28 Zdrželo se

3

Proti

Gerža V., Ječný M., Řehák J.

0

Informace o přijetí nových členů ČMGS a vyloučení neaktivních členů ČMGS v roce
2011
Prezidium provedlo audit v oblasti členské základny. Bylo zjištěno, že řada klubů si neplní dle stanov a
jejich přílohy své povinnosti /úhrada členských příspěvků a účast na konferenci/. Některé kluby členské
příspěvky za období 2009 a 2010 dodatečně uhradilo. Prezidium v souladu s přílohou stanov ČMGS č.1 na
základě těchto skutečností zrušilo členství 17 spolkům :
ANH PRAHA, DIAN VIKTORIE PRAHA 8, GC POHODA PODZÁMČÍ KOZEL, GMC PRACHATICE, GOLF CLUB HULÍN, GSC NOVÉ MĚSTON/M,
KDG VŠB-TU OSTRAVA, KMG VYŠKOV, MGC S-CENTRUM DĚČÍN, MGC VSETÍN, SK OLŠAVA o.s. UHERSKÝ BROD, SQA LIBEREC, TAURUS
PROSTĚJOV, KGB KOJETÍN, MGK ADARA RADĚJOV, MGK SPARTAK PŘÍBRAM, MTG 01 DDM PRAHA 7

V roce 2011 prezidium na základě písemné žádosti a po splnění všech náležitostí dle stanov přijalo nového
člena ČMGS – MINIATURGOLF ČESKÉ ÚDOLÍ PLZEŇ 3.

7.1./ Revize rozhodnutí prezidia ve věci zrušení členství klubů
Po krátké diskusi a seznámení se s legislativou pro vyloučení členů z ČMGS dle platných stanov byl návrh
hlasování stažen zpět.

7.2./ Revizi rozhodnutí prezidia ve věci přijímání nových členů
Po krátké diskusi a seznámení se s legislativou pro přijímání členů do ČMGS dle platných stanov byl návrh
hlasování stažen zpět.

8/

Kontrola usnesení Konference 2011
Viceprezident Aleš Vítek přednesl kontrolu usnesení Konference 2011 :
1/K

Zajistit rozpočet na rok 2011 schválený konferencí.

2/K

Jednat o webových službách s firmami ICT, Firmdat, Omega design a It2b.

3/K

Úkol : Aleš Vítek
Termín : do 31.12.2011

Úkol : Tomáš Navrátil
Termín : do 30.4.2011
Předat všechny návrhy a připomínky přijaté do 14 dnů certifikační komisi k posouzení.
Úkol : Tomáš Navrátil

4/K

Projednat s firmou 3D prodloužení sponzorství extraligy.
Úkol : Kateřina Tietzová
Termín : do 2.GP 2011

5/K

Projednat rozdělení míčové podpory dle přílohy č.4 soutěžního řádu.
Úkol : Tomáš Navrátil
Termín : do 31.12.2011

6/K

Zajistit dodržování schválených doplňků soutěžního řádu v roce 2011
Úkol : Jan Metyš
Termín : do 31.12.2011

Na závěr tohoto vystoupení bylo konstatováno, že všechny body z usnesení Konference z roku 2011 byly
splněny.

9/

Zpráva o činnosti ČMGS v roce 2011.
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil přednesl zprávu o činnosti ČMGS za rok 2011. Vedoucí reprezentace
Martin Ječný seznámil konferenci s výsledky reprezentace v roce 2011.

10/

Zpráva o hospodaření v roce 2011 a její schválení
Viceprezident ČMGS Aleš Vítek přednesl „Zprávu o hospodaření v roce 2011“. Upozornil na kritický stav
ČMGS v oblasti financí. ČMGS se dostal na základě hospodaření v minulých letech do předlužení v rozsahu,
kdy celkový stav finančních prostředků byl k 1.1.2011 ve výši mínus 371.871,71 Kč /pokladna 19.399,10 Kč,
účet ČS a.s. mínus 91.270,81 Kč, závazky 300.000,- Kč (ČSTV) a pohledávky 0,- Kč/. Naplněním schváleného
rozpočtu by se schodek financí k 31.12.2011 dostal na mínus 509.871,71 Kč. Prezidium informovalo o této
skutečnosti členy ČMGS. Prezidium navrhlo úsporná opatření po dobu 4 let tak, aby schodek rozpočtu
k 31.12.2011 byl maximálně ve výši minus 300000,- Kč a ten bude krytý půjčkou z ČSTV. Po další 3 roky
hospodařit s přebytkem 100.000,- Kč do úplného oddlužení. Členové ČMGS nepožadovaly svolání
mimořádné konference a podpořily návrh prezidia na oddlužení ČMGS.
Na základě uplatnění úsporných opatření, získání dotace z MF, příjmů z certifikace a obnovení úvěru z ČSTV
se podařilo zastavit propad financí. Podařilo se vyrovnat a zrušit kontokorentní úvěr u ČS, a.s.. Získáním
sponzorských darů a proúčtováním nákladů za účast na ME a MS se podařilo vyúčtovat dotaci z MF. ČMGS
k 31.12.2011 vykazoval schodek financí ve výši mínus 91.664,59 Kč /pokladna 74.500,10 Kč, účet
157.974,31 Kč, závazky 324.139,- Kč, pohledávky 0.- Kč/. Při pokračování úsporného trendu je předpoklad
oddlužit ČMGS do 31.12.2012.
Prezidium požádalo v roce 2011 MŠMT o dotace na rok 2012 ve výši 2.300.000,- Kč na reprezentaci, na
zajištění činnosti ČMGS 400.000,- Kč, na projekty mládeže 452.000,- Kč a postoupilo požadavek MGC
Olomouc na opravy ve výši 336.000,- Kč.
Diskuse k tématu :






Fischer R. – neinformovanost klubů o situaci 2010
Fríd Z. – odpovědnost členů minulého prezidia
Tománek M. – ošetření nemožnosti vytunelování svazu
Fríd Z. – informovanost KRK o jednáních prezidia svazu
Vítek A. – předseda KRK obdržel informaci o stavu financí ze 6.4.2011 po provedeném auditu financí ČMGS, stejně jako všichni
členové ČMGS

Konference schválila „Zprávu o hospodaření v roce 2011“ (schvaluje se ¾ většinou)

Pro

31 Zdrželo se

0

Proti

0

10.a./ Návrh na změnu stanov
Richard Fischer podává ústně návrh na změnu stanov ve věci omezení nakládání prezidia
s finančními prostředky ČMGS. Na základě připomínky předsedajícího o závažnosti tohoto návrhu
bere návrh zpět s tím, že ho připraví písemně do bodu diskuse.

11/

Zpráva STK 2011
Předseda STK Jan Metyš přednesl zprávu STK 2011, zprávu komise rozhodčích, antidopingové komise.

12/

Informace o vývoji situace kolem Sazka a ČSTV za uplynulý rok
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil přednesl zprávu o činnosti ČMGS za rok 2011.

13/

Zpráva KRK za rok 2011
Předseda KRK František Nečekal st. přednesl revizní zprávu KRK za rok 2011. Ve zprávě nebyla žádná
zmínka o reakci KRK na kritickou finanční situaci na začátku roku 2011. Zpráva byla doplněna předsedou
KRK o e-mailovou korespondenci ve věci přihlášky TJ MG Cheb na MS seniorů 2014 /tento turnaj nebyl ze
strany WMF nakonec vyhlášen/. V této souvislosti předseda KRK poukázal na malou aktivitu prezidia při
korespondenci s WMF o přihláškách na náhradní akci. Po dotazu Aleše Vítka na zástupce WMF Martina
Tománka bylo upřesněno, že prezidium ve věci podání náhradních žádostí se v době konání konference
2012 ještě nedostalo do prodlení s podáním náhradní žádosti. Zároveň bylo konstatováno, že vnikla velká
konkurence na pořadatelství ME a MS pro rok 2014. Po krátké diskusi bylo dohodnuto, že zástupce TJ MG
Cheb projedná se zástupcem WMF na konferenci možnost podání žádostí na náhradní akci za MS seniorů
2014. V průběhu konference podal zástupce TJ MG Cheb prezidiu ČMGS oficiální žádost na pořádání ME
juniorů pro rok 2015 /viz úkol pro prezidium v usnesení/.
Diskuse k tématu :
 Prezident ČMGS i viceprezident ČMGS se omluvili TJ MG CHEB za malou aktivitu prezidia ve věci náhradních žádostí o



pořádání ME nebo MS.
Aleš Vítek – dotaz, proč se ve zprávě KRK se neobjevila žádná informace o kritické finanční situaci ČMGS v roce 2011, zda KRK
tuto věc vůbec řešila a jak – nebylo vysvětleno
Aleš Vítek – dotaz, zda KRK prováděla kontrolu placení příspěvků všech členů ČMGS nebo zda pouze nahodile vybrala pozdní
platbu jednoho klubu MGC DRAGON PELHŘIMOV a o ostatní se nezajímala – nebylo odpovězeno

Hlasování o schválení „Zpráva KRK za rok 2011“.

Pro

0

Zdrželo se

31 Proti

0

Zpráva KRK nebyla schválena.
Po neschválení zprávy KRK za rok 2011 odstoupili členové KRK /Nečekal Fr. st., Fríd Z. a Dočkal L./ ze svých funkcí.

13.1./ Volba Mandátové komise
Členové mandátové komise opustili jednání konference, proto bylo nutno zvolit novou mandátovou
komisi. Předsedající Tomáš Navrátil navrhl tyto členy : Doležel I., Benda L., Vlasák R.
Konference zvolila novou mandátovou komisi ve složení : Doležel I., Benda L. a Vlasák R.

Pro

26 Zdrželo se

5

Proti

0

13,2./ Zpráva mandátové komise :
ČMGS sdružuje ke dni konference celkem 37 členů, na konferenci je nyní přítomno 27, tedy 73% účast.
Konference je usnášeníschopná.
/nutná účast 2/3 všech členů = 25/
Nadpoloviční většinu hlasů tvoří
Dvoutřetinovou většinu pak
Tříčtvrtinovou většinu pak

14 hlasů
18 hlasů
21 hlasů

14/

Návrh rozpočtu ČMGS pro rok 2012
Viceprezident ČMGS Aleš Vítek přednesl návrh rozpočtu pro rok 2012. Rozpočet navazuje na informaci o
hospodaření zaslanou klubům po zjištění zásadních problémů ve stavu financí ČMGS. Na základě výsledků
hospodaření v roce 2011 a při zachování všech úsporných opatření je hlavním cílem tohoto rozpočtu
oddlužení ČMGS k 31.12.2012. Rozpočet předpokládá účast reprezentací na ME a MS v roce 2012 ve všech
kategoriích ve stejném rozsahu jako v roce 2011.
Rozpočet pro rok 2012 vykazuje přebytek ve výši 67.525,59 Kč a je reálný za předpokladu získání dotace
/MŠMT/ ve výši alespoň 206.000,- Kč a obnovení úvěru 300.000,- Kč u ČSTV. Předpokládaný stav financí
k 31.12.2012 ve výši 300.000,- Kč.
Konference schválila prezidiem předložený „Návrh rozpočtu ČMGS pro rok 2012“ (schvaluje se ¾ většinou).

Pro
15/

21 Zdrželo se

6

Proti

0

Zpráva o doplňcích, opravách SŘ a opravách pravidel pro rok 2012
Tománek Martin navrhl konferenci hlasovat tento bod bez jeho čtení, protože účastníci konference byli
písemně seznámeni s jeho obsahem před konferencí a jednací řád konference neumožňuje podávat
k tomuto tématu návrhy z pléna.

Pro

25 Zdrželo se

2

Proti

0
Návrh byl přijat.

Konference schválila doplňky, opravy SŘ a opravy pravidel pro rok 2012

Pro
16/

25 Zdrželo se

2

Proti

0

Návrh Termínové listiny na rok 2012
Tomáš Navrátil upozornil na relevantní články Stanov a Jednacího řádu, podle kterých by termínová listina
neměla být schvalována na konferenci, a její sestavení by mělo být v kompetenci STK. Na konferenci by se
o termínové listině mělo jednat jen v tom případě, že po schválení STK jsou k jejímu sestavení nějaká
závažné výhrady. Konference nicméně po krátké diskusi schválila termínovou listinu na rok 2012.

Pro
17/

24 Zdrželo se

2

Proti

0

Návrh na úpravu členských příspěvků ČMGS
Viceprezident ČMGS Aleš Vítek přednesl návrh prezidia a důvody zvýšení členských příspěvků.

Steklý M. - protinávrh na zvýšení členských příspěvků klubů na 500,- Kč/rok od roku 2013

Pro

5

Zdrželo se

6

Proti

16
Návrh nebyl přijat.

Konference neschvaluje zvýšení členských příspěvků klubů na 1000,- kč od roku 2013 dle návrhu
prezidia.

Pro

6

Zdrželo se

3

Proti

18

Konference schvaluje zvýšení individuálních členských příspěvků na 300,- Kč/první rok od roku 2013 dle
návrhu prezidia.

Pro
18/

24 Zdrželo se

2

Proti

1

Schválení změny adresy ČMGS z důvodu změny názvu ulice a čtvrti
Viceprezident ČMGS Aleš Vítek přednesl návrh změny sídla a čtvrti ČMGS o.s.. Jedná se návrh, který
vyplynul z přejmenování ulice a čtvrti, kde má sídlo ČMGS. Fyzické sídlo ČMGS zůstává stejné. Důvodem je
sladění zápisu ČMGS o.s. s registrem občanských sdružení MV.
Konference schvaluje změnu adresy ČMGS, o.s.

Pro
19/

26 Zdrželo se

1

Proti

0

Zpráva o certifikacích hřišť
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil přednesl zprávu o certifikaci hřišť. Zejména upozornil na nezájem pracovat
v této komisi, jejíž pravomoci muselo převzít dočasně prezidium ČMGS o.s. Zároveň upozornil, že práce
v této komisi vyžaduje jistý díl odbornosti v oblasti minigolfových hřišť.

19.1./ Zpráva mandátové komise
ČMGS sdružuje ke dni konference celkem 37 členů, na konferenci je nyní přítomno 25, tedy 68% účast.
Konference je usnášeníschopná.
/nutná účast 2/3 všech členů = 25/
Nadpoloviční většinu hlasů tvoří
13 hlasů
Dvoutřetinovou většinu pak
17 hlasů
Tříčtvrtinovou většinu pak
19 hlasů

20/

Diskuse



Šebela R. – požadavek revize stanov na základě písemných připomínek členů ČMGS zaslaných do 30.4.2012.
Fischer R. - předložil návrh na omezení nakládání prezidia ČMGS s financemi ČMGS /písemný návrh viz příloha
- Vítek A. - upozornil konferenci na riziko možnosti zablokování financí a ochromení činnosti ČMGS při
odsouhlasení tohoto návrhu
- Navrátil Tomáš - doporučil prověřit a naplňovat stávající možnosti kontrol /dva podpisy za prezidium ČMGS,
práce KRK/ dle stanov

Hlasování o návrhu R. Fischera (schvaluje se ¾ většinou)

Pro


6

Zdrželo se

5

Proti

14
Návrh nebyl přijat.

Fischer R. – úkol pro STK, zvýšení startovného MČR: 500,- Kč; GP: 280,- Kč; PZ: 300,- Kč
- Jan Metyš – nutno předložit STK k projednání

21/

Usnesení z konference
Předseda návrhové komise Vít Gerža přednesl návrh na usnesení z konference 2012.
Konference návrh na usnesení z konference 2012

Pro
22/

25 Zdrželo se

0

Proti

0

Závěr
Předsedající Tomáš Navrátil ukončil v 19:55 hod jednání konference.

Zapsal : Vít Gerža
Za pracovní předsednictvo konference ČMGS ověřil

Velké Meziřičí 10.3.2012

: Tomáš Navrátil
Aleš Vítek
Jan Metyš

