
Zasedání prezidia PGCOV č. 74, dne 4.3.2021 

Zahájení:  16:00      Přítomni: P. Vidura, J. Dusílek, T. Sokolovský, P. Pniak. Zasedání realizováno online spojením.  
    

1.    Prezident – Pavel Vidura 
• Prezident vyzve Dozorčí radu PGCOV k řešení situace po odchodu z prac.důvodů  Mgr. Radka Kani. Splněno. 
• Propagovat na webu, FB, případně v dalších médiích výhodnost golfové hry v Šilheřovicích (Pojďte hrát golf / 

golf hrát můžete / přijďte se k nám na hřiště podívat / nabídneme Vám příjemné podmínky …, předpokládá se 
realizace jakmile bude hřiště rozumně hratelné a situace covid 19 to dovolí) – Z: Pniak 

• Uzavřít dohodu o vzájemné slevě na green fee s Golf Dobrouč ve výši 30%. – Z: Pniak Splněno 
• Komisi pro hřiště byla zadána příprava projektu závlahy hřiště v návaznosd na možné dotační dtuly. Splněno 
• Detailně projednána situace v oblasd dotací a řešení převodu hřiště na vlastní pozemky a závlahy hřiště. 

Řešení zafm nebylo nalezeno. Prezidium se vyslovilo pro pokračování přípravy podkladů a projednání na 
dalším zasedání prezidia. 

• Komise pro hřiště připraví pro prezidium podklad - potřeba strojů pro údržbu hřiště v návaznosd na výstavbu 
nových hracích ploch. 

• Zajisdt na rok 2021 ve větší míře dotace do výjezdů TCM do zahraničí, tradičních i nových turnajů v Šilheřovi-
cích (Memoriál J. Cieslara, Ostravský pohár …). Zajisdt vyúčtování těchto projektů a akcí – Z: Pniak 

• Za plnění podmínek projektů (prokazatelná publicita, prezentace, termíny …) budou současně odpovědni 
pořadatelé, organizátoři a hráči PGCOV – Z: Ing. Sokolovský, R. Pink 

•

2.  Agenda ostatní 
• Valnou hromadu PGCOV nelze svolat, viz krizové opatření Vlády ČR v souvislosd s výskytem koronaviru. Dát 

informaci na web PGCOV – Z: Pniak 
• Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši a struktuře jako v roce 2020. Polšf členové budou mít příspěvky sní-

ženy o 40% (sleva je adekvátní době, kdy byly v roce 2020 uzavřeny státní hranice ČR-PL). 
• Přepracovat smluvní vztah k vozidlu údržby, nalézt rozumné řešení – Z: Pniak. Splněno 
• Poslat reklamaci Beskydská a.s., podklady pošle R. Vin – Z: Pniak. Splněno 
• J. Dusílek podal informaci o ekonomických výsledcích za 2020 a stavu členské základny  - 975 členů. 
• Rozšířit – upravit pojištění majetku TJO / PGCOV i na nově rekonstruované objekty v rámci projektů Interreg 

(klubovna, Neptunova kašna, Kančí brána, Ostravská brána, Naučná stezka) – Z: Pniak 
• Dořešit žádost P. Henzla na změnu výhry v sérii ŠilEx Open 2020. Čeká se na vyjádření operátora – Golfové ces-

ty. Pokud nedojde k dohodě s operátorem dořešit na dalším zasedání (roční členský příspěvek, bez ČGF, TJO a 
mimořádného příspěvku). Z: Pniak 

Termín příšfho konání prezidia: termín nestanoven 
Skončeno v 18:30 hod.    Zapsal:  P. Pniak
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