Zápis z konference ČMGS
z 22.3.2014 ve Velkém Meziříčí
1/

Úvod
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil zahájil konferenci ČMGS v 9:15 hod po obdržení informace o počtu
delegátů.

2/

Volba mandátové komise a volba pracovního předsednictva
Byla zvolena mandátová komise ve složení: Karásek J., Rimpler J., Rejhon Z.

Pro

25 Zdrželo se

0 Proti

0

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

Pro
3/

25 Zdrželo se

0 Proti

0

Zpráva mandátové komise
ČMGS sdružuje ke dni konference celkem 36 členů, na konferenci je přítomno 25, tedy 69 % ní účast.
Konference je usnášeníschopná.
/nutná účast 2/3 všech členů = 24 /
Nadpoloviční většinu hlasů tvoří
Dvoutřetinovou většinu pak
Tříčtvrtinovou většinu pak

4/

13 hlasů
17 hlasů
19 hlasů

Schválení programu konference
Návrhy na úpravu programu konference:
a)

Navrátil T.
návrh na doplnění programu jako bod 17 (po bodu 16 - Návrh termínové listiny 2014 a před bod Diskuze,
který by se stal bodem 18) zařadit bod Nový občanský zákoník a jeho vliv na fungování ČMGS a jednotlivých
členů ČMGS

Pro

25 Zdrželo se

0 Proti

0
Návrh byl přijat.

Schvalování programu konference ČMGS včetně pozměňovacích návrhů

Pro

25 Zdrželo se

0 Proti

0
Program konference byl přijat.

5/

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

Pro

24 Zdrželo se

1 Proti

0

6/

Informace o přijetí nových členů ČMGS a vyloučení neaktivních členů ČMGS v roce
2013


7/

Oddíl dráhového golfu TJ Bystřice pod Hostýnem zanikl v roce 2013, na základě oznámení dne
9.2.2014 bylo tomuto subjektu na vlastní žádost zrušeno členství v ČMGS

Kontrola usnesení Konference 2013
Prezident svazu Tomáš Navrátil přednesl kontrolu usnesení Konference 2013 :

1/K/2013 Zaregistrovat změny v sídle ČMGS o.s. do registru občanských sdružení na MV


Byly podniknuty kroky ke změně sídla v registru občanských sdružení. Nyní je již tento
krok bezpředmětný, jelikož změněné sídlo bude uvedeno v nových stanovách ČMGS,
které budou vytvořeny v souladu s novým občanským zákoníkem a zaregistrovány na
příslušném rejstříkovém soudu.

Na závěr tohoto bodu bylo konstatováno, že všechny body z usnesení Konference z roku 2013 byly
splněny.

8/

Zpráva o činnosti ČMGS v roce 2013
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil přednesl zprávu o činnosti ČMGS za rok 2013. (viz příloha č.1 zápisu)
Vedoucí reprezentace Martin Ječný seznámil konferenci s výsledky reprezentace v roce 2013. (viz příloha
č.2 zápisu)
Schvalování Zprávy o činnosti ČMGS v roce 2013.

Pro

23 Zdrželo se

0 Proti

0
Zpráva byla schválena.

9/

Zpráva o hospodaření v roce 2013 a její schválení
Viceprezident ČMGS Aleš Vítek přednesl „Zprávu o hospodaření v roce 2013“.
Bylo konstatováno, že ČMGS se v roce 2013 řídil v oblasti příjmů a výdajů schváleným rozpočtem. Pro rok
2013 získal ČMGS vyšší dotace než předpokládal schválený rozpočet, proto rok 2013 skončil ve vyšším
přebytku, než se očekávalo. ČMGS se v průběhu posledních 3 let vyrovnal s obrovskými finančními
problémy a své finance k 31.12.2013 stabilizoval tak, že bylo možno po velmi dlouhé době připravit a
naplánovat, s ohledem na zajištění úkolů dle stanov, rozpočet ČMGS pro rok 2014.

Zpráva o hospodaření v roce 2013 je součástí zápisu jako Příloha č.3
Schvalování Zprávy o hospodaření v roce 2013 (schvaluje se ¾ většinou)

Pro

24 Zdrželo se

1

Proti

0
Zpráva byla schválena.

10/

Zpráva STK 2013
Předseda STK Jan Metyš přednesl zprávu STK 2013, která obsahovala shrnutí činnosti STK za loňský rok
a přehled účasti na turnajích v loňském roce.

11/

Zpráva KRK za rok 2013
Předseda KRK Ivan Doležel přednesl zprávu KRK 2013. Zpráva KRK za rok 2013 je součástí zápisu
jako Příloha č.4.
Schvalování Zprávy KRK za rok 2013

Pro

25 Zdrželo se

0

Proti

0
Zpráva KRK byla schválena.

12/

Informace o poskytování dotací z MŠMT národním svazům a o pozici ČMGS v ČUS
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil přednesl informaci o poskytování dotací.

13/

Úloha ČMGS u centrálních nákupů
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil informoval o možnostech při centrálních nákupech.
Všechny kluby byly prezidiem ČMGS prostřednictvím mailové zprávy osloveny k vyplnění ankety ohledně
zajištění občerstvení v provozovaných areálech a předání vyplněné ankety na prezidium do 31.3.2014

14/

Návrh rozpočtu ČMGS pro rok 2014
Viceprezident ČMGS Aleš Vítek přednesl návrh rozpočtu pro rok 2014.
S ohledem na stabilizovanou finanční situaci k 31.12.2013 bylo možno předložit konferenci vyrovnaný
rozpočet (přebytek pro rok 2014 ve výši 1333,49 Kč), který zajišťuje hlavní úkoly ČMGS dle článku II.
„Stanov ČMGS“. V rozpočtu na rok 2014 se promítly veškeré možné příjmy s tím, že očekávaná výše
dotací na sportovní činnost pro rok 2014 je v 400.000,- Kč (žádosti byly podány ve výši 2.345.000,- Kč).
V části výdajové se podařilo finančně zajistit základní úkoly ČMGS s tím, že se navíc podařilo pokrýt část
nezbytně nutných výdajů pro účast reprezentačních družstev na ME a MS v roce 2014. Stejně tak se
podařilo, stejně jako v roce 2013, pokrýt finančně prezentaci minigolfu v celostátní TV. Rozpočet také
řeší případné získání vyšších dotací.

Návrhy na úpravu Návrhu rozpočtu ČMGS 2014:
a)

Vlček P.
návrh na snížení výdajové položky „MEJ Lahti“ o 20.000,-Kč na částku 152.000,- Kč a vydefinování nové
výdajové položky „Příprava juniorské reprezentace před MEJ Lahti“ ve výši 20.000,- Kč.

Pro

3

Zdrželo se

6

Proti

16
Návrh nebyl přijat.

b)

Hanzelka L.
návrh na zrušení bodu d) poznámky – „Odměna pro prezidium ČMGS ve výši 7% ze získané dotace
nad 500.000,- Kč“

Pro

4

Zdrželo se

3

Proti

18
Návrh nebyl přijat.

Schvalování Návrhu na rozpočet ČMGS 2014 předložený prezidiem ČMGS:(schvaluje se ¾ většinou)

Pro

20 Zdrželo se

3

Proti

2
Rozpočet ČMGS na rok 2014 byl přijat.

15/

Zpráva o doplňcích a opravách SŘ pro rok 2014
Předseda STK Jan Metyš přednesl zprávu o doplňcích a opravách SŘ
Schvalování Doplňků SŘ pro rok 2014

Pro

25 Zdrželo se

0

Proti

0
Doplňky SŘ byly přijaty.

Změny SŘ pro rok 2014:
1) Příloha č.4 bod 1 – úprava textu

Pro

25 Zdrželo se

0

Proti

0
Změna SŘ byla přijata.

2) § 6.2.1, § 6.2.1 a § 6.2.2 - úprava SŘ pro přidělování divokých karet

Pro

16 Zdrželo se

2

Proti

7
Změna SŘ nebyla přijata.

3) § 16.1 – úprava SŘ pro oznámení nereflektace na postup do vyšší ligy

Pro

0

Zdrželo se

5

Proti

20
Změna SŘ nebyla přijata.

4) Příloha č.4 bod 3 – doplnění textu

Pro

24 Zdrželo se

1

Proti

0
Změna SŘ byla přijata.

5) § 6.1.2 - Změna herního systému jednotlivců na přeboru Čech a Moravy

Pro

16 Zdrželo se

0

Proti

9
Změna SŘ nebyla přijata.

6) § 3.3.1 – úprava textu (hlasování o schválení návrhu spojeno s bodem 7)
7) § 3.3.2 – úprava textu

Pro

25 Zdrželo se

0

Proti

0
Změna SŘ byla přijata.

16/

Návrh Termínové listiny na rok 2014
Schvalování Termínové listiny na rok 2014

Pro

25 Zdrželo se

0

Proti

0
Termínová listina pro rok 2014 byla přijata.

17/

Nový občanský zákoník a jeho vliv na fungování ČMGS a jednotlivých členů ČMGS
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil informoval o některých dopadech Nového občanského zákoníku
na ČMGS a jeho členy, zejména pák na nutnost úpravy stanov spolků do tří let a názvu spolků do dvou let
od účinnosti zákoníku.
Upozornil pak na dokument na stránkách Českého olympijského výboru, v sekci ČOV – dokumenty –
ke stažení, který se uvedenou problematikou zabývá. Přímý odkaz na dokument ZDE.

18/

Diskuse



19/

Roman Vlasák – informace o pořádání turnaje pro mládež klubem DG Fortuna Radotín v Příboře
Lumír Benda – zvážení možnosti centrálního nákupu skórkaret prezidiem ČMGS a následná distribuce klubům
Tomáš Navrátil – prezidium osloví kluby a na základě zjištěných informací, tedy požadavku klubů, rozhodne o případném
nákupu skórkaret
Úkol 1/K/2014 - Na základě požadavku klubů zaslaných do 30.4.2014, prezidium ČMGS projedná centrální tisk skórkaret
a jejich distribuci klubům

Usnesení z konference
Předseda návrhové komise Michal Šlapák přednesl návrh na usnesení z konference 2014.
Schvalování Usnesení z konference

Pro

24 Zdrželo se

0

Proti

0
Usnesení bylo přijato.

20/

Závěr
Předsedající Tomáš Navrátil ukončil v 17:20 hod jednání konference.

Zapsal: Michal Šlapák
Za pracovní předsednictvo konference ČMGS ověřil:

Tomáš Navrátil
Aleš Vítek
Jan Metyš

Velké Meziříčí 22.3.2014

Přílohy:

Zpráva o činnosti ČMGS za rok 2013
Zpráva o výsledcích reprezentace za rok 2013
Zpráva o hospodaření ČMGS za rok 2013
Zpráva STK za rok 2013
Zpráva KRK za rok 2013
Návrh na rozpočet ČMGS 2014
Usnesení z konference ČMGS

