
Zasedání prezidia PGCOV č. 75, dne 28.4.2021 

Zahájení:  15:30      Přítomni: P. Vidura, J. Dusílek, R. ViA, T. Sokolovský, P. Pniak.      

1.    Prezident – Pavel Vidura 
• Valnou hromadu PGCOV nelze svolat, viz krizové opatření Vlády ČR v souvislosN s výskytem koronaviru. Dát 

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

sníženy o 40 % (sleva je adekvátní době, kdy byly v roce 2020 uzavřeny státní hranice ČR-PL). 
• 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 návaznosN na možné dotační Ntuly. Splněno 
• Detailně projednána situace v oblasN dotací a řešení převodu hřiště na vlastní pozemky a závlahy hřiště. 

Řešení zaXm nebylo nalezeno. Prezidium se vyslovilo pro pokračování přípravy podkladů a projednání na 
dalším zasedání prezidia. Je potřeba zvolit variantu řešení, návrh Robert ViA, doplní P. Vidura. Následné 
schválení na prezidiu TJO. 

• Komise pro hřiště připraví pro prezidium podklad – potřeba strojů pro údržbu hřiště v návaznosN na výstavbu 
nových hracích ploch. ZaXm odloženo, další řešení podle výběru varianty řešení invesNc a dotací (závlaha / 
hřiště na vlastních pozemcích). 

• ZajisNt na rok 2021 ve větší míře dotace do výjezdů TCM do zahraničí, tradičních i nových turnajů v Šilheřovi-
cích (Memoriál J. Cieslara, Ostravský pohár …). ZajisNt vyúčtování těchto projektů a akcí.  Změna – pro rok 
2021 nerealizovatelné. Připravit na projednání tyto turnaje na jednání prezidia v září / říjnu 2021, s termíne 
podání únor 2022. Z: Pniak 

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

• 2.    Hospodář - Jaroslav Dusílek  
a) Informace ohledně vývoje v operačním programu „Interreg V – A  CZ-PL“ 

• Dne 30. 1. 2019 byla podepsána Smlouva se zhotovitelem Fichna-Hudeček a.s. a následně 7.2.2019 předáno 
staveniště. Realizace VZ – stavební rekonstrukce a restaurování tří objektů (Neptunova kašna, Kančí a 
Ostravská brána) v celkové hodnotě 10 659 714,- Kč (bez DPH) bude probíhat v období od 15.2.2019 do 
30.9.2020 . Finanční kryX akce bude zajištěno z 10% vlastními zdroji a z 90% dotací v rámci programu Interreg 
CZ-PL  V – A . 

• Z důvodu zajištění finančního kryX realizace VZ – stavební rekonstrukce a restaurování tří objektů (Neptunova 
kašna, Kančí a Ostravská brána) do doby poskytnuX dotace, byla podána žádost o poskytnuX krátkodobého 
úvěru ze strany ČS a.s., ve výši 8 300 000,- Kč .   

• Ke dni 10.7. 2020 jsme obdrželi část dotace vyplácené ze SF (5%) z uznatelných nákladů vynaložených v I. 
pololeX roku 2019 (!!).  

• Ke dni 25.8. 2020 jsme obdrželi dotaci na uznatelné náklady vynaložené v I. pololeX roku 2019 (!!) 
poskytovanou z EF (85%).   
   

b) Stav členské základny:      

                
c) Příspěvky a poplatky 

Ke dni 31. 3. 2021 byly uhrazeny členské příspěvky a poplatky ve výši 5 984 000,- Kč . Svojí členskou povinnost 
k uvedenému datu nesplnilo 134 členů, kteří jsou  „blokováni“ . 

počty členů PGCOV k: celkem 0-18 19-50 51-65 66-70 71-80 80+

29.4.2021 974 84 334     374 92 75 16

 žádosN  -  členové:
přijaX řádní přijaX jednoroční mateřská nehrající Ukončení

19 10 10 56     29
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d) Žádos] členů 
Projednány žádosN členů podané prezidiu v době od konání předchozího zasedání. Jejich přehled včetně k nim 
přijatých rozhodnuX prezidia tvoří přílohu tohoto zápisu. 

e) Ostatní 
• Členům prezidia byla podána průběžná informace o plnění ročního rozpočtu středisek PGCOV a GOLF k 31. 

12. 2021. U obou středisek došlo v souvislosN s pandémií Covid-19 k významnému výpadku příjmů !  
• O dotace na činnost PGCOV a provoz golfového hřiště bylo prostřednictvím TJO pro rok 2021 řádně 

požádáno. Všichni poskytovatelé (SMO, MSK i NSA) poskytované dotace oproN roku 2020 snížili. O dotaci 
na provoz a údržbu hřiště nebylo dosud ze strany NSA rozhodnuto. 

• Po ukončení všech omezení souvisejících s pandemií, budou členům prezídia předloženy k projednání 
návrhy aktualizace rozpočtů středisek GOLF a PGCOV. ZaXm byli členové prezidia seznámení s provizorními 
návrhy. 

3.     Komise pro hřiště - Robert Vic 
• Práce na opravě památek v parku byly v loňském roce ukončeny.  
• Naučná stezka Johanna Friedricha von Eichendorffa byla v loňském roce dokončena a uvedena do provozu. 
• Projednány podklady – Vyjádření STK ČGF k návrhu na úpravy hřiště v Šilheřovicích. 
• Údržba přestala ve vhodném počasí s děrováním dutými hroty po 9 jamkách ve 13:00 hod. a nebrala v potaz 

dešNvé počasí v dalších dnech, kdy se operace nedá provádět.  
• Je potřeba zjisNt, jak to dělají na jiných hřišXch (Rožnov, Čeladná), kde jsou greeny v dubnu každoročně 

v dobrém stavu, kdežto u nás je zrovna v tuto dobu děrujeme.   

4.    TMK -  Tomáš Sokolovský 
• Navrhnout prezentaci Extraligy na webu PGCOV, TJO zveřejňuje na svém webu pouze přímý kontakt na 

jednotlivé kluby. Prezentace na webu PGCOV je prozaXm formou „NewsleAerů“, zvážit jinou formu 
samostatné prezentace. TMK & GS  - úkol si převezme René Pink ve spolupráci s TMK a GS. 

• René Pink - Návrh na vybudování nového cvičného greenu (puA-chip) v okolí cvičné louky. Dohodnuta 
pochůzka s R. ViAem a hledání opNmálního řešení. Místní prohlídka + seznámení s návrhy KPH proběhlo, 
očekává se písemný návrh na řešení - R. Pink. 

• Připravit uspořádání mezinárodního turnaje pro mládež Junior Challenge Masters – 4.10.2020. ZajisNt 
ceny, dárky, trička + loga, ubytování a jídlo pro hráče. Obeslat Polsko a SK. Využít knihy o hřišN - sponzor-
sky. Příprava: Pink, Sokolovský, Pniak 

• ZajisNt maximální možnou výměru plochy greenů. Z: Pniak 

5.  Agenda GS 
• Webové stránky PGCO konzultovat s firmou Kantors – návrh / úprava grafiky.  Vzhledem ke kriNce aktuálních 

stránek - grafika, lákavost, přehlednost… (dále: změnit počasí?, přidat rychlost greenů?...). První sada grafiky 
rozeslána členům prezidia, následně dohoda o postupu. GS 

• V roce 2021 bude potřebné řešit tzv. správce parku přes letní sezónu. KPH byly navrženy 3 varianty včetně bri-
gádnické výpomoci. Řešení na dalších jednáních KPH. Projednána úprava Pracovní náplně P. Čuraje, 1 den v tý-
dnu práce výhradně pro klub a klubovnu, 1 den každé 2 týdny práce výhradně na výsadbě v parku a zušlechťo-
vání okolí. 

• ZajisNt evidenci časové náročnosN oprav strojů a s Xm spojených činnosX – nákup ND, výroba ND… a to včetně 
informace o jaký stroj se jedná. GS 

• Ing. Schubert – vyjasnit vztahy a požadavky: energie, poplatky TV, pokud bude platbu hradit PGCOV pak je po-
volen pouze Golf Channel a sportovní programy. Dohodnuto předjednat požadavky provozovatele na další čin-
nost, vč. úpravy smlouvy. Předložit prezidiu a projednat řešení. GS 

• Dále řešit úpravu webových stránek PGCOV ve spolupráci Vrkoč s využiXm návrhů Kantors, cílem je úprava stá-
vajících stránek do lepší přehlednosN, přitažlivosN a funkčnosN. GS 

• Stanoveny úkoly pro GS v oblasN údržby a rozvoje hřiště. Cílem je co nejpřesněji popsat běžnou údržbu hřiště, 
hledat časové úspory a zajisNt trvale stoupající kvalitu hřiště a parkových ploch, poté předložit KPH a prezidiu 
PGCOV ke schválení. GS, Headgreenkeeper. Zpracovat: 
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1) Časovou náročnost běžné údržby hřiště v ideálních podmínkách, jednotlivé operace údržby hřiště a jejich 
základní rozdělení na jednotlivé pracovníky (jmenovitě). 

2) Podle zkušenosX vyčíslit časovou náročnost přestávek – počasí, hráči na hřišN, opravy strojů … 
3) Odměny pro pracovníky údržby budou vypláceny pouze za práci nad rámec běžné údržby, tzn. za konkrétně 

stanovené krátko – středně – dlouhodobé úkoly, pro konkrétní pracovníky údržby. 
4) Předpokladem je úprava mzdových výměrů s Xm, že současné odměny by měly být v průměru zahrnuty do 

základního platu. 
• Připravit k prezentaci kolekci opasků PGCOV s dostupnými barvami a prošiXm k prodeji.   GS 
• Přepracovat smluvní vztah k vozidlu údržby, nalézt rozumné řešení – Z: Pniak. Splněno 
• Poslat reklamaci Beskydská a.s., podklady pošle R. ViA – Z: Pniak. Splněno 
• Rozšířit – upravit pojištění majetku TJO / PGCOV i na nově rekonstruované objekty v rámci projektů Interreg 

(klubovna, Neptunova kašna, Kančí brána, Ostravská brána, Naučná stezka). Posunuto na termín po schůzce s 
Ing. Neumannovou a po kontrole Ing. Dusílkem. ZaXm není seznam majetku  kompletní a vyčíslitelný  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 – splněno 

• Vyčíslit spotřebu energií restaurace za rok 2020. Z: Pniak 
• UmísNt na web akci na členství – 30 nových dospělých členů bude přijato bez vstupního poplatku. Z: Pniak 
• Upozornit členy na splnění členských povinnosX emailem. Z: Pniak, P. Pink 
• 1 x v týdnu spusNt vodotrysk Neptunovy kašny, neděle 14:00 – 16:00. ZjisNt kolik bude stát hodina provozu 

vodotrysku, po instalaci všech potřebných komponent. Z: Pniak, Juhaniak 
• Na zimní období připravit stavební plot kolem Neptunovy kašny tak, aby byl zamezen přístup veřejnosN na za-

mrzlou vodní plochu kašny. Z: Pniak, Juhaniak 
• Dotaz členů prezidia na využiX programu AnNvirus – podle vyjádření ředitele TJO nemáme v případě otevře-

ného venkovního sportoviště na čerpání nárok. 
• Výtky na stav hřiště, nehratelnost greenů, aerifikaci …, srovnání s ostatními hřišN. Z: Pniak 
• Podle ústních - neoficiálních informací nelze použít vodu z ČOV pro závlahu hřiště. Státní insNtuce to údajně 

nepovolují z důvodu přítomnosN anNbioNk v těchto vodách. Dotaz na ŽP? 

  
Termín příšXho konání prezidia: 13.5.2021, 18:00 hod., klubovna PGCOV 
Skončeno v 19:00 hod.    Zapsal:  P. Pniak
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