
Zasedání prezidia PGCOV č. 82, dne 18.8.2022 

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

1.    Prezident – Pavel Vidura 
• výběrové řízení na závlahu - po otevření obálek bylo a písemném zpracování nabídky Michalem Návratem, 

bylo doporučeno a přítomnými členy prezidia schváleno oslovení firmy KlaGeo. Cena 205.000 Kč bez DPH. 
Nepřítomní členové se mohou vyjádřit do neděle 18.9.2022 písemně členům prezídia zda s Ymto 
rozhodnuYm souhlasí.  

2.    Hospodář – Ivo Tvrdý  
•  po dohodě s ekonomickým oddělením klubu na Varenské ulici bude hospodář klubu navrhovat a schovalovat 

proplácení jednotlivých faktur tak, aby to nenarušilo cash flow do konce a s výhledem na další období.  
•  hospodář seznámil prezidium s navýšením úrokových sazeb v rámci půjčky na opravu klubovny. Hospodaření 

se musí zásadně změnit s Ym, že se musí co nejvíce snížit náklady na provoz klubu a zároveň se musí rozpočet 
klubu navýšit o peníze z komerce a prodeje klasických fee.  

3.     Komise pro hřiště – Michal Návrat 
• dodal spotřebu benzínu za předešlé roky. Z důvodu skokového zvýšení benzínu hrozí navýšení spotřeby o 

200.000 - 300.000 Kč při současných cenách. Opět apel na šetření v rámci rozpočtu a zintenzivnit příliv 
nových komerčních prostředků. 

• M. Návrat informuje vítěze a začne s přípravou smlouvy v rámci „Poptávka na vypracování Dokumentace 
pro stavební povolení (DSP) dle stavebního zákona - Závlahová voda Šilheřovice“  

4.    TMK -  Tomáš Sokolovský 
• aktualizoval plán výjezdů do konce roku z ohledem na postupy jednotlivých kategorií klubu 

5.  Agenda MANAŽERA KLUBU - Mar[n Potočný 
• představil prezidium nové komerční nabídku pro jednotliví partnery 
• akivně začal oslovit firmy z regionu o možnost komerčního využiY areálu a klubu jako takového 
• krizové řešení vzniklé situace s ohledem na nečekaný odchod jednoho Marshala klubu. Vyřešeno 

dohodami s členy klubu na výpomoci. Do konce sezony vyřešen provoz na tomto úseku. Na rok 2023 se 
musí zajisit nové složení na této pozici. Saša Bonczek oznámil, že na konci roku jde do důchodu. Přislíbil 
nadále pracovat pro resort, ale už ne v plném rozsahu. 

• na letní provoz přidány 3 nové klubové turnaje - podařilo se pro všechny 3 zajisit partnery turnajů. Cca 
10.000 Kč na každý turnaj v rámci cen 

• možnost realizace využiY tepelných čerpadel a fotovoltaiiky od společnosY Veolia - možný bártr na 
kompletní realizace. Zpracování podkladů pro případnou realizaci - M.Potočný  

Termín příšYho konání prezidia: 12.9.2022, 16:30 hod., klubovna klubu v Šilheřovicích   
Skončeno v 18:30 hod.    Zapsal:  M.Potočný
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