Zápis z konference ČMGS
z 16.3.2013 ve Velkém Meziříčí
1/

Úvod
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil zahájil konferenci ČMGS v 9:16 hod po obdržení informace o počtu
delegátů.
Hlasování o hlasovacím právu klubu MGC RAJHRAD na konferenci z důvodu pozdní úhrady členského
příspěvku

Pro

28 Zdrželo se

3 Proti

0
MGC Rajhrad má právo hlasovat

2/

Volba mandátové komise a volba pracovního předsednictva
Byla zvolena mandátová komise ve složení: Dostálková V., Karásek J., Vymazal M.

Pro

32 Zdrželo se

0 Proti

0

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

Pro
3/

32 Zdrželo se

0 Proti

0

Zpráva mandátové komise
ČMGS sdružuje ke dni konference celkem 37 členů, na konferenci je přítomno 32, tedy 89% ní účast.
Konference je usnášeníschopná.
/nutná účast 2/3 všech členů = 25/
Nadpoloviční většinu hlasů tvoří
Dvoutřetinovou většinu pak
Tříčtvrtinovou většinu pak

4/

17 hlasů
22 hlasů
24 hlasů

Schválení programu konference
Návrhy na doplnění programu konference:
a) Nečekal Fr.
 zařadit nový bod 3 – „Zvolení volební komise“
Protinávrh Navrátil T., zařazení zvolení volební komise pod bodem 5.B
Hlasování o protinávrhu:

Pro

25 Zdrželo se

5 Proti

1
Protinávrh byl přijat, o návrhu nebylo
hlasováno.



zařadit nový bod 10 – „Informace z EMF, WMF, ČSTV, MŠMT“

Pro

13 Zdrželo se

9 Proti

9
Návrh nebyl přijat.



zrušení bodu 17 – „Zpráva volební komise“

Pro

20 Zdrželo se

7 Proti

5
Návrh nebyl přijat.

b) Navrátil T.

zařadit nový bod 18 – „Změna sídla ČMGS“

Pro

29 Zdrželo se

1 Proti

0
Návrh byl přijat.

Schvalování programu konference navrženého prezidiem ČMGS včetně schválených změn.

Pro

31 Zdrželo se

0 Proti

0
Program konference byl přijat.

5/

Volba návrhové komise
Konference zvolila návrhovou komisi ve složení: Šlapák M, Řehák J., Víšek M.

Pro
5.B/

32 Zdrželo se

0

Proti

0

Volba volební komise
Konference zvolila volební komisi ve složení: Doležel R., Vyška M., Libigerová E.

Pro
6/

7/

31 Zdrželo se

1

Proti

0

Informace o přijetí nových členů ČMGS a vyloučení neaktivních členů ČMGS v roce
2012


Prezidium v souladu s přílohou stanov ČMGS č.1 na základě opakovaného neplnění svých povinností
zrušilo členství spolku MGT PLUPO VRATIMOV



Klub JR GOLF RYCHNOV NAD KNĚŽNOU zrušil na vlastní žádost dne 6.2.2013 členství v ČMGS



V roce 2012 přijalo prezidium do ČMGS na základě písemné žádosti a po splnění všech náležitostí
dle stanov nového člena MGC RAJHRAD

Kontrola usnesení Konference 2012
Viceprezident Aleš Vítek přednesl kontrolu usnesení Konference 2012 :

1/K/2012 Na základě žádosti TJ MG Cheb podat na EMF v co nejkratším termínu novou
přihlášku na pořádání EYC 2015 na hřištích v Chebu.
Úkol : TN
T: do 12.3.2012


z rozhodnutí výboru TJ MG Cheb odvolána přihláška na pořádání MEJ v roce 2015

2/K/2012 Zaregistrovat změny v sídle ČMGS o.s. do registru občanských sdruženína MV
nejpozději do 30.4.2012.
Úkol : MŠ
T: do 30.4.2012


z důvodu dodržení zákonných podmínek a lhůt, bod zařazen ke schválení konferenci
ČMGS 2013

3/K/2012 Připravit návrh na revizi stanov ČMGS na základě písemných připomínek klubů
zaslaných do 30.4.2012, k projednání na řádné konferenci v roce 2013.
Úkol : TN,AV
T: konference 2013


nebyla předložena žádná písemná připomínka na revizi stanov ČMGS

Na závěr tohoto vystoupení bylo konstatováno, že všechny body z usnesení Konference z roku 2012 byly
splněny.

8/

Zpráva o činnosti ČMGS v roce 2012
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil přednesl zprávu o činnosti ČMGS za rok 2012. (viz příloha č.1 zápisu)
Vedoucí reprezentace Martin Ječný seznámil konferenci s výsledky reprezentace v roce 2012. (viz příloha
č.2 zápisu)
Schvalování Zprávy o činnosti ČMGS v roce 2012.

Pro

23 Zdrželo se

4 Proti

0
Zpráva byla schválena.

9/

Zpráva o hospodaření v roce 2012 a její schválení
Viceprezident ČMGS Aleš Vítek přednesl „Zprávu o hospodaření v roce 2012“. 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/. 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/
a vznikl předpoklad při pokračování úsporného trendu oddlužit ČMGS do 31.12.2012. Prezidium
na začátku svého mandátu navrhlo úsporná opatření po dobu 4 let tak, aby schodek rozpočtu
k 31.12.2011 byl maximálně ve výši minus 300.000,- Kč a ten bude krytý půjčkou z ČSTV a po další 3 roky
hospodařit s přebytkem 100.000,- Kč do úplného oddlužení.
K 31.12.2012 se podařilo ČMGS úplně oddlužit, ba naopak se podařilo získat určitou rezervu, která by
měla při vyrovnaných rozpočtech zajistit dlouhodobě nezbytné financování ČMGS. Část této rezervy
ve výši 300.000,- Kč by měla sloužit jako určitá nárazníková zóna pro případ nenaplnění plánovaných
dotací. Dále by umožnila včas reagovat na vzniklou situaci a ČMGS by se neměl dostat do tak složité
finanční situace jako ke konci roku 2010. Stav financí k 31.12.2012 byl tedy ve výši plus 394.844,71 Kč
(pokladna CZK 56.411,- Kč, pokladna EUR 11.280,58 Kč, účet 327.153,13 Kč). ČMGS nemá k 31.12.2012
žádné pohledávky a závazky.
Prezidium požádalo v roce 2012 MŠMT o dotace na rok 2013 ve výši 1.790.000,- Kč na reprezentaci,
na zajištění činnosti ČMGS 400.000,- Kč, na talentovanou mládež 155.000,- Kč a na příspěvek pro EC 2013
Holešov 220.000,- Kč.
Zpráva o hospodaření v roce 2012 je součástí zápisu jako Příloha č.3

Schvalování Zprávy o hospodaření v roce 2012 (schvaluje se ¾ většinou)

Pro

27 Zdrželo se

4

Proti

0
Zpráva byla schválena.

10/

Zpráva STK 2012
Předseda STK Jan Metyš přednesl zprávu STK 2012, která obsahovala shrnutí činnosti STK za loňský rok.
Zprávu antidopingové komise. Dále přehled účasti na turnajích v loňském roce a návrh změn v pravidlech
minigolfu a soutěžním řádu..

11/

Zpráva KRK za rok 2012
Předseda KRK Radek Šebela přednesl zprávu KRK 2012. Zpráva KRK za rok 2012 je součástí zápisu
jako Příloha č.4.
Diskuse k tématu :






Aleš Vítek – KRK je nezávislý orgán, mělo by činit vlastní iniciativu k provádění kontrol, nesouhlasí s měsíčním reportem
Zdeněk Fried – účast KRK na schůzích prezidia
Tomáš Navrátil – schůze prezidia probíhá elektronicky
Jaroslav Řehák – zápis z jednání prezidia před schválením bude zaslán předsedovi KRK k vyjádření

Schvalování Zprávy KRK za rok 2012

Pro

30 Zdrželo se

2

Proti

0
Zpráva KRK byla schválena.

12./

Volba prezidia na období 2013-2014
Prezidium ČMGS prostřednictvím svého prezidenta navrhlo konferenci složení prezidia na období 20132014, jmenovitě:
Tomáš Navrátil, Aleš Vítek, Jan Metyš, Martin Ječný, Michal Šlapák
Žádné další kandidátní listiny nebyly volební komisi předloženy
Návrhy na počet členů prezidia:
a)

Navrátil T.
návrh na 5-členné složení prezidia

Pro

29 Zdrželo se

2

Proti

0
Návrh byl přijat.

Volba prezidia: kandidátka Tomáš Navrátil, Aleš Vítek, Jan Metyš, Martin Ječný, Michal Šlapák

Pro

25 Zdrželo se

5

Proti

1
Kandidáti zvoleni.

13/

Volba KRK na období 2013-2014
Prostřednictvím prezidenta ČMGS navrženi konferenci kandidáti KRK na období 2013-2014, jmenovitě:
Ivan Doležel, Dušan Sofka, Libor Vančura
Žádní další kandidáti nepředložili volební komisi svou kandidaturu
Volba členů KRK:
Ivan Doležel:

Pro

25 Zdrželo se

6

Proti

0
Kandidát zvolen

Dušan Sofka:

Pro

22 Zdrželo se

10 Proti

0
Kandidát zvolen

Libor Vančura:

Pro

24 Zdrželo se

8

Proti

0
Kandidát zvolen

14/

Zpráva volební komise
Konference zvolila nové prezidium ve složení:
Tomáš Navrátil, Aleš Vítek, Jan Metyš, Martin Ječný, Michal Šlapák
Konference zvolila novou KRK ve složení:
Ivan Doležel, Dušan Sofka, Libor Vančura

15/

Návrh rozpočtu ČMGS pro rok 2013
Viceprezident ČMGS Aleš Vítek přednesl návrh rozpočtu pro rok 2013. Rozpočet vychází z mírného
přebytku z roku 2012 a při zachování nárazníkové zóny ve výši 300.000,- Kč navrhuje rozpočet schodkový
s tím, že schodek bude převážně použit na výdeje spojené s propagací minigolfu v TV a s nákupem
reprezentačních souprav pro dospělé. Z rozpočtu je mimo jiné zřejmé, že ČMGS je schopen vlastními
příjmy zajistit tzv. mandatorní výdaje, tj. nezbytné výdaje pro chod ČMGS. Rozpočet předpokládá účast
reprezentací na ME a MS v roce 2013 ve všech kategoriích ve stejném rozsahu jako v roce 2012.
Rozpočet pro rok 2013 vykazuje schodek ve výši 94.844,71 Kč a je reálný za předpokladu získání dotace
/MŠMT/ ve výši alespoň 150.000,- Kč. Předpokládaný stav financí k 31.12.2012 ve výši 300.000,- Kč,
žádné pohledávky a závazky.
Návrhy na úpravu Návrhu rozpočtu ČMGS 2013:
a)

Kašpar M.
návrh na zvýšení výdajové položky „Příspěvek na účast reprezentačního týmu seniorů v Děčíně“ o 3.300,-Kč
a o tuto částku snížení výdajové položky „Mzda asistent prezidia“

Pro

19 Zdrželo se

8

Proti

2
Návrh byl přijat.

b)

Hanzelka L.

návrh na zvýšení výdajové položky „Reportáže extraliga v celostátní TV“ o 14.700,-Kč a o tuto částku snížení
výdajové položky „Mzda asistent prezidia“

Pro

19 Zdrželo se

9

Proti

4
Návrh byl přijat.

Schvalování Návrhu na rozpočet ČMGS 2013 předložený prezidiem ČMGS včetně návrhů změn
přijatých na konferenci:(schvaluje se ¾ většinou)

Pro

27 Zdrželo se

5

Proti

0
Rozpočet ČMGS na rok 2013 byl přijat.

16/

Zpráva o doplňcích, opravách SŘ a opravách pravidel pro rok 2012
Předseda STK Jan Metyš přednesl zprávu o doplňcích, opravách SŘ a opravách pravidel
Schvalování Zprávy o doplňcích, opravách SŘ a opravách pravidel

Pro

32 Zdrželo se

0

Proti

0
Doplňky a opravy SŘ, pravidel byly přijaty.

17/

Návrh Termínové listiny na rok 2013
Prezident ČMGS 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.
Dále pak připomněl, že prezidium projednalo žádost TJ MG Cheb na přeřazení BT Cheb z podzimní části
sezony 2013 do jarní části se záporným stanoviskem (Zápis z jednání prezidia ČMGS č.6 2012)
Návrhy na úpravu Termínové listiny na rok 2013:
a)

Nečekal Fr..
Žádá konferenci o zrušení rozhodnutí prezidia ČMGS ve věci žádosti TJ MG Cheb na přeřazení BT Cheb
z podzimní části sezony 2013 do jarní části (místo BT Rakovník). Argumentace žádosti:
1.
2.

„nepsané pravidlo“ přidělování ligových kol nováčkům soutěže (TJ MG Cheb „B“ nováček v sezoně
2012/13)
Na hřišti TJ MG Cheb nikdy nebyl pořádán turnaj typu BT

Předseda STK Jan Metyš přednesl argumenty prezidia ČMGS, která vedla k jeho rozhodnutí (viz Zápis
z jednání prezidia ČMGS č.6 2012)

Pro

3

Zdrželo se

24 Proti

5
Návrh nebyl přijat.

Schvalování Termínové listiny na rok 2013

Pro

28 Zdrželo se

1

Proti

1
Termínová listina pro rok 2013 byla přijata.

18/

Změna sídla ČMGS o.s.
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil 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 Ministerstva vnitra ČR.

Pro

32 Zdrželo se

0

Proti

0
Návrh byl přijat.

19/

Diskuse




20/

Aleš Vítek – výzva klubům zaslat na prezidium ČMGS (viceprezident@cmgs.cz) aktuální seznam členů klubu, které hlásí na ČSTV
T 30.4.2013.
Martin Víšek – prosba o vyplnění ankety ohledně podmínek členů v jednotlivých klubech
Jaroslav Řehák – upozornění na přijaté změny v SŘ

Usnesení z konference
Předseda návrhové komise Michal Šlapák přednesl návrh na usnesení z konference 2012.
Schvalování Usnesení z konference

Pro

29 Zdrželo se

1

Proti

0
Usnesení bylo přijato.

20/

Závěr
Předsedající Tomáš Navrátil ukončil v 15:45 hod jednání konference.

Zapsal: Michal Šlapák
Za pracovní předsednictvo konference ČMGS ověřil:

Tomáš Navrátil
Aleš Vítek
Jan Metyš

Velké Meziříčí 16.3.2013

Přílohy:

Zpráva o činnosti ČMGS za rok 2012
Zpráva o výsledcích reprezentace za rok 2012
Zpráva o hospodaření ČMGS za rok 2012
Zpráva KRK za rok 2012
Návrh na rozpočet ČMGS 2013
Usnesení z konference ČMGS

