
Zasedání prezidia PGCOV č. 81, dne 27.6.2022 

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

•

•
Připravuje se stále studie, prezident nás seznámí s dalším postupem.  

1.    Prezident – Pavel Vidura 
• Pavel Vidura byl na jednání se starostou Obce. Seznámil prezidium klubu o záměrech směny. RozhodnuO 

klubu neposkytnout výměnu. Návrh pro obec je věcné břemeno za 1 korunu na dobu co to bude mít Obecní 
úřad ve vlastnictví. Plán postavit okrasnou zahradu. Námitka našeho klubu je nedostatek parkovacích míst. 
Další jednání budou probíhat v následném období. Tato otázka není na pořadu dne. 

• informace ohledně záměru vedení obce (starosta) na opravu zámeckého plotu a všech zbylých historických 
bran v areálu golfového resortu. Podaná žádost o dotace, prvotní seznámení se z projektem. Projekt interektu 
s příhraniční spolupráce. Připomínky opravit žádost ať se přiloží oprava kašen (kašna za jamkou č.1 - mobiliář, 
za 18  a u jezera za mostem - domluvit s p. Krčmářem),které jsou na pozemku klubu. 

2.    Hospodář – Ivo Tvrdý  
• úprava a zjednodušení měsíčních reportů - Z: Ivo Tvrdý - seznámil prezidium s výsledky schůzek na TJO - 

navrhne změnu v průběhu července 
• nastavit rozpočtovou poli_ku klubu do konce roku 2022 

3.     Komise pro hřiště – Michal Návrat 
• dodá spotřebu benzínu v údržbě  
• do 30.6. mají přijít nabídky na závlahu hřiště, otevírání nabídek 1.7.2022 provede P. Vidura a M. Návrat   

4.    TMK -  Tomáš Sokolovský 
• dodá kontakty pro nové potencionální partnery klubu 
• proplacení startovného u Mistrovství Klubu - TOP 10 z každé kategorie 

5.  Agenda MANAŽERA KLUBU - Mar]n Potočný 
• zjis_t možnost využiO 500 korunového bonusu pro důchodce na sportování v rámci benefitů 

jednotlivých zdravotních pojišťoven 
• peníze na dě_ - zdravotní pojišťovna, prozkoumat nabídky a možnos_ pojišťoven 
• apel na členy prezidia ohledně obchodně nabídky - poslat na manažera klubu a domluvit schůzky  
• fréza - návrh na půjčení si a zjis_t cenu pro podzimní práce 
• je kri_cký nedostatek rozhodčích - návrh na kandidáty 
• hotely + kontakty - poslat na členy prezídia, ať pošlou kontakty  
•

Termín příšOho konání prezidia: 11.8.2022, 16:30 hod., klubovna klubu v Šilheřovicích   
Skončeno v 18:45 hod.    Zapsal:  M.Potočný
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