
Zasedání prezidia PGCOV č. 79, dne 6.5.2022 

Zahájení:  16:30      Přítomni: P. Vidura, I. Tvrdý , M. Návrat, T. Sokolovský, P. Pniak, M. Potočný.      

1.    Prezident – Pavel Vidura 
• Detailně projednána situace v oblasK 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 rozhodnuQ dodá KPH. 

• Připravit v rámci dotačních Ktulů MSK na projednání níže uvedené akce na jednání prezidia v  říjnu 2021, 
s termínem podání v souladu s podmínkami Ktulu. K realizaci jsou tyto oblasK: 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, manager 

• Zakoupit Knihu českého golfu v počtu 15 ks.  Z: Pniak 
• ZajisKt hostování Drcárová, Friesz.  Z: Pniak 
• Termín pozvánky na prezidium bude oznámeno týden dopředu, včetně návrhu bodů k jednání. 
• Do 14 dnů (20.5.2022) se členové prezidia vyjádří mailem k pracovní náplni managera M. Potočného.            

Z: členové prezidia 
•

3.     Komise pro hřiště – Michal Návrat 
• OpKmalizovat termín úhrady, dodávky a skladování hnojiv na sezónu 2022 dle plánu hnojení s ohledem na 

předpokládaný růst cen. Z: Pniak, Juhaniak 

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 prozaQm formou „Newsleoerů“, zvážit jinou formu 
samostatné prezentace. TMK & manager - úkol si převezme René Pink ve spolupráci s TMK a 
managerem. 

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

• Vzhledem k nutným lokálním opravám ohradní zdi se bude hledat vhodný zedník, který po dohodě zajisQ 
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. 

• Upravit podložku bílá tee jamka 3 zapíchnuQ týčka je obQžné, navrtat do podložky díry pro tee a označit. 
Z: Pniak, Juhaniak 

• Provést kontrolu stavu greenu č.6.  Z: Pniak, Juhaniak 

5.  Agenda GS 
• ZajisKt evidenci časové náročnosK oprav strojů a s Qm spojených činnosQ – nákup ND, výroba ND… a to 

včetně informace o jaký stroj se jedná. GS po ukončení sezóny podle podkladů Headgreenkeepera. 
• Stanoveny úkoly pro GS v oblasK údržby a rozvoje hřiště. Cílem je co nejpřesněji popsat běžnou údržbu hřiš-

tě, hledat časové úspory a zajisKt trvale stoupající kvalitu hřiště a parkových ploch, poté předložit KPH a pre-
zidiu PGCOV ke schválení. GS, Head greenkeeper. Zpracovat: 
1) Časovou náročnost běžné údržby hřiště v ideálních podmínkách, jednotlivé operace údržby hřiště a jejich 

základní rozdělení na jednotlivé pracovníky (jmenovitě). 
2) Podle zkušenosQ vyčíslit časovou náročnost přestávek – počasí, hráči na hřišK, 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 Qm, 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 využiQ v údržbě a provozu. 
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• 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  Podklady předány Mgr. Matulovi a pojišťovacímu makléři k vyřízení. 

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

•

Termín příšQho konání prezidia: 19.5.2022, 16:30 hod., salónek TJO  
Skončeno v 18:15 hod.    Zapsal:  P. Pniak
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