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Zasedání prezidia PGCOV č. 78, dne 8.11.2021 
 
Zahájení:  15:30      Přítomni: P. Vidura, J. Dusílek, R. Vitt ,T. Sokolovský, P. Pniak.      
 
1.    Prezident – Pavel Vidura 
• Detailně projednána situace v oblasti dotací a řešení převodu hřiště na vlastní pozemky a závlahy hřiště. 

Prezidium se vyslovilo pro pokračování přípravy podkladů / projektu k řešení závlahy hřiště jako priority. 
Podklady pro další rozhodnutí dodá KPH. 

• Připravit v rámci dotačních titulů MSK na projednání níže uvedené akce na jednání prezidia v  říjnu 2021, 
s termínem podání v souladu s podmínkami titulu. K realizaci jsou tyto oblasti: Výjezdy TCM do zahraničí, 
mezinárodní turnaj Junior Challenge v Šilheřovicích, mezinárodní turnaj V4 Cup 2022 v Šilheřovicích. Řešení 
dle kalendáře ČGF, V4 Cup v Šilheřovicích 2022 (po Memoriálu J. Cieslara) je ve stadiu úvah.  Z: T. Sokolovský 

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

• Zamezení vstupu veřejnosti do prostoru Neptunovy kašny. Instalovat výstražné tabulky, instalovat kameru – 
Z: GS.  KPH nedoporučuje oplotit kašnu, současně GS zajistí zapůjčení běžného stavebního oplocení, výška 
2m, kolem celé kašny v zimním období – zamezení vstupu na zamrzlou vodní hladinu. 

• Prověřit možnost dotačních titulů NSA, podle informací prezidenta – dotace kolová na vybudování, 
rekonstrukci sportovišť – Region 2021, ukončení podání 30.9.2021. O prověření požádán R. Vitt a J. Dusílek. 
Splněno, podle vyjádření R. Vitta byly podmínky titulu pro klub nerealizovatelné. 

• Pracovní poměr GS bude ukončen k 20.7.2022 (resp. k 31.7.2022). Předpokladem je výběrové řízení na post 
GS a přijetí nového GS do pracovního poměru tak, aby bylo možné předat funkci a zaškolit. 
 

• 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 krytí akce bude zajištěno z 10% vlastními zdroji a z 90% dotací v rámci programu 
Interreg CZ-PL  V – A . 

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

• Ke dni 30.9.2020 byly převzaty všechny 3 stavební objekty od jejich zhotovitele po jejich dokončení a bylo 
zahájeno odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímce. 

• V říjnu 2020 byla zahájena realizace projektových aktivit (Naučná stezka, Turistický průvodce, Webové 
stránky, Mapy, … ) vázaných na dokončení stavebních a restaurátorských prací . 

• Ke dni 28.12. 2020 jsme ukončili čerpání dotace na uznatelné náklady vynaložené v roce 2019 (!!).  
• Ke dni 31.12.2020 byly veškeré aktivity zařazené do projektu „Šilheřovice a Krzyźanowice – místo odpočinku 

a aktivity“ ze strany TJO/PGCOV dokončeny a bylo zahájeno vypracování závěrečné zprávy o jeho realizaci. 
• Byly aktivovány webové stránky projektu – www.pohodavsilherovicich.cz . 
• Ke dni 21.4.2021 byla ukončena formální kontrola závěrečné dílčí zprávy o realizaci projektu a tím i zahájena 

její věcná a finanční kontrola ze strany CRR. 
• Ke dni 27.4.2021 bylo zahájeno čerpání dotace k úhradě uznatelných nákladů projektu vynaložených 

v průběhu I. pololetí roku 2020. 
• Dne 15.7.2021 byla ze strany CRR uskutečněna komplexní Veřejnosprávní kontrola projektu v sídle TJO a na 

místě jeho realizace v Šilheřovicích. Kontrola byla uzavřena protokolem dne 6.8.2021 bez zjištění nedostatků 
či uložení nápravných opatření.   

• Dne 18.8.2021 byla ze strany CRR ukončena věcná a finanční kontrola závěrečné dílčí zprávy projektu za 
partnera TJO.  

• Ve dnech 29.9. až 1.10.2021 proběhl audit realizace projektu ze strany ministerstva financí. Nyní očekáváme 
návrh Zprávy auditorů k našemu vyjádření.   

• Kontrola závěrečné zprávy u polského partnera byla ukončena až k 25.10.2021. Tímto mohla být schválena 
žádost o platbu poslední části dotace. 
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b) Stav členské základny:    
   

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

7.11.2021 941 89 304     367 90 74 17 

 žádosti - členové: 
přijatí řádní přijatí jednoroční mateřská nehrající Ukončení 

61 12 10 71     115* 
           *) údaj zahrnuje 40 zrušených členství na vlastní žádost a 75 zrušených členství pro neplacení 

příspěvků!! 
                
c) Příspěvky a poplatky 

Ke dni 31. 10. 2021 byly uhrazeny členské příspěvky a poplatky ve výši 8 990 000,- Kč. Svojí členskou 
povinnost k uvedenému datu v celém rozsahu nesplnilo 10 členů, kteří jsou „blokováni“. 

 
d) Žádosti členů 

Projednány žádosti členů podané prezidiu v době od konání předchozího zasedání. Jejich přehled včetně 
k nim přijatých rozhodnutí prezidia tvoří přílohu tohoto zápisu. 

 
e) Ostatní 

• 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 oproti roku 2020 snížili. O 
dotaci na provoz a údržbu hřiště již bylo ze strany NSA rozhodnuto kladně. Dosud však nebyla dotace TJO 
a tím i středisku Šilheřovice (hřiště) poskytnuta. Přesto byl již k 31.7.2021 naplněn rozpočtem uvažovaný 
objem poskytnutých dotací pro rok 2021.  

• Po ukončení čerpání dotací na realizaci projektu „Šilheřovice a Krzyźanowice – místo odpočinku a 
aktivity“ a všech omezení souvisejících s pandemií, budou členům prezídia předloženy k projednání 
návrhy aktualizace rozpočtů středisek GOLF a PGCOV. Zatím byli členové prezidia seznámení 
s provizorními návrhy. V současné době očekáváme poslední již schválenou splátku dotace. 

• K 15.10.2021 byla provedena kontrola HCP výkonnosti. S výsledky bylo prezidium seznámeno. 
• Prezidium schválilo rozsah dokumentů předávaných DR PGCOV a současně uložilo zpřístupnit členům 

podklady k VH PGCOV v souladu s pozvánkou. 
 
3.     Komise pro hřiště - Robert Vitt 

• Agenda KPH nebyla na jednání prezidia řešena s výjimkou schválení nákupu fukaru s předpokladem 
splatnosti faktury ve druhé polovině ledna 2022. 

 
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 prozatím formou „Newsletterů“, zvážit jinou formu 
samostatné prezentace. TMK & GS  - úkol si převezme René Pink ve spolupráci s TMK a GS. 

• Info – proběhla schůzka s rodiči členů TCM včetně vyhodnocení výsledků, podle výsledků se ukazuje, že 
jdeme správným směrem.  

• Návrh na vybudování nového cvičného patovacího greenu (požadovaná rychlost 10). KPH předloží návrh 
možných lokalit.  Následné řešení GS + údržba, orientační cena a předložení prezidiu. 

• Dořešit výrobu a instalaci tabule mistrů a mistryň klubu Z: Sokolovský, GS 
• Vzhledem k nutným lokálním opravám ohradní zdi se bude hledat vhodný zedník, který po dohodě zajistí 

pravidelné roční opravy. Otázka materiálu, dovozu, provedení … bude řešena až po vhodném výběru. 
• Návrh na zpracování projektu opravy parkoviště u terasy klubovny (upadá do vody). Prezidium souhlasí 

s přípravou řešení / projektu v KPH. 
 

5.  Agenda GS 
• Webové stránky PGCO konzultovat s firmou Kantors – návrh / úprava grafiky.  Vzhledem ke kritice aktuálních 
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stránek - grafika, lákavost, přehlednost… (dále: změnit počasí?, přidat rychlost greenů?...). První sada grafiky 
rozeslána členům prezidia, následně dohoda o postupu. GS - Spuštění se kvůli nepředpokládaným zdržením 
a hospitalizaci ze strany IT protáhlo do listopadu 2021. Uloženo upgrade dokončit v nejbližším možném 
termínu. GS 

• Zajistit evidenci časové náročnosti oprav strojů a s tím spojených činností – nákup ND, výroba ND… a to 
včetně informace o jaký stroj se jedná. GS po ukončení sezóny podle podkladů Headgreenkeepera. 

• Ing. Schubert – vyfakturovány energie 2020 – 2021 podle došlých FA mimo vody (marginální částka) a elek-
trické energie 2021 (roční fakturace dodavatele). Podle ústního sdělení Ing. Schubert jako osoba již nadále 
nechce provozovat klubovou restauraci. Do 17.11. bude prezident požadovat po Ing. Schubertovi definitivní 
návrh technického a ekonomického ukončení smluvního vztahu. Další postup bude určen po této schůzce, 
finální postup řešení provozu restaurace bude určen k 6.12.2021. 

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

základní rozdělení na jednotlivé pracovníky (jmenovitě). 
2) Podle zkušeností vyčíslit časovou náročnost přestávek – počasí, hráči na hřišti, opravy strojů … 
3) Odměny pro pracovníky údržby budou vypláceny pouze za práci nad rámec běžné údržby, tzn. za kon-

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

do základního platu. 
Vypracovaný materiál předán členům prezidia k prostudování. Následně bude materiál upraven podle reál-
ných potřeb a podle cílených požadavků členů prezidia pro využití v údržbě a provozu. 

• Rozšířit – upravit pojištění majetku TJO / PGCOV i na nově rekonstruované objekty v rámci projektů Interreg 
(klubovna, Neptunova kašna, Kančí brána, Ostravská brána, Naučná stezka). Koordinovat s reálnou inventu-
rou majetku roku 2021. Z: Pniak  

• Projednán návrh na úpravu reciprocity Ropice (příští rok budou hrát jen na 1 devítce), návrh 75%, 70%, 60% 
a současně dohody o konání turnajů. Prezidium se shodlo na řešení, návrh zašle GS. 

• Zjistit po jaké době ukončili členství v klubu členové v roce 2021, včetně typu ukončení. GS. Splněno, zpraco-
vaný seznam nevykazuje informace, které by ukazovaly na určité modely ukončení členství. 

• Navrhnout podle průměrného počtu pasantů v daném dni snížení ceny fee na sobotu, nebo neděli. GS Spl-
něno, statistika projednána, rozhodnutí prezidia – předběžně ponechat stejnou cenu green fee v soboty a 
neděle. 

• Aktualizovat databázi firem členů PGCOV, cíleně oslovit v oblasti reklamní spolupráce, případně v oblasti 
darů. GS. 

• Projednána statistika her 1-10/2021, mimořádný výpadek hry členů klubu. Prezident podal informaci o před-
pokládaném zvýšení green fee oproti roku 2021.  

• Parkoviště u terasy podél vody je v havarijním stavu, umístit ceduli Zákaz parkování a plochu ohroženou upa-
dáním do vody označit šrafami (zákaz parkování). 

• Návrh na implementaci e-shopu přesunuta na další prezidium. 
• Schválen nákup fukaru Pro Force – Profigrass, cena cca 180 000 Kč, datum splatnosti 31.1.2021. OBJ GS 
• Projednáno konání VH PGCOV 30.11.2021, každý z účastníků je povinen dodržet aktuálně platná protiepide-

mická opatřením v průběhu zasedání valné hromady PGCOV, a to na vlastní náklady. Možnost občerstvení 
zjistí GS a připraví v nezbytném rozsahu (karafy nebo PET voda, káva podle možností). Podle možností kultur-
ního domu bude připraveno ozvučení, projektor a plátno. Z: GS 

•  
 
 

Termín příštího konání prezidia: 30.11.2021, 15:30  hod., kulturní dům Šilheřovice  
Skončeno v 20:15 hod.    Zapsal:  P. Pniak 


