
Zasedání prezidia PGCOV č. 84, dne 13.10.2022 

Zahájení:  15:00      Přítomni: P. Vidura, I. Tvrdý , M. Potočný, M. Návrat, T. Sokolovský 

1.    Prezident – Pavel Vidura 
• Vybranou firma pro realizaci závlahy Klageo nám byl oznámen datum práci na v květnu 2023.  
• Prezidiu představeny novinky v oblasQ podpory sportu se agenturou pro sport. Dochází ke změnám 

vyhlašování dotací.  

2.    Hospodář – Ivo Tvrdý  
•  informoval prezidium o finanční situaci klubu. Na úrocích z úvěrů došlo díky změnám sazeb ČNB k výraznému 

navýšení plateb. Tato změna se ekonomicky promítne i do roku 2023. Nutně to uvést v rozpočtu na následné 
období! 

•

3.     Komise pro hřiště – Michal Návrat 
•   

4.    TMK -  Tomáš Sokolovský 
• Smlouva s Riderou na zimní přípravu 2022/2023 TCM (dě_ a mládeže) podepsan. Tréninky budou probíhat d 

pondělí do čtvrtku od 15 hodin. Dojednány výhodné podmínky pro klub  

5.  Agenda MANAŽERA KLUBU - Mar[n Potočný 
• Využi_ golfového areálu v listopadu - standardní režim, plánované turnaje, den stromů, marQnská husa, 

17.11., tržby z minulých let potvrdily, že se to vypla_. Prosinec otevřený. 
• Šárka Krátká - končí k 31.10.2022 na vlastní žádost - její odchod byl avizovaný od začátku nového roku 
• odchod do důchodu plánuje Miroslav Juhaniak k 30.11.2022 - zůstavá ve funkci a na stejné pozici (min.3 

roky) , velmi výhodné důchodové podmínky v krizovém roce 
• V restauraci se vešlo do jednání ještě s firmou provozující restauraci La PeQte ConversaQon. 
• Připraven seznam prací na zimní období, tak aby se naplno využila síla údržby v tomto období 
• Začala akce 19.990 (9.990 důchodci a studenQ do 26 let)  
• Návrh na mediální podporu prodeje členství a fee u korejských firem v regionu 
• Pronájem reklamní plochy na hlavní světelné křižovatce ve Sl.Ostravě - cena 1.900 Kč za měsíc. 
• 15.10 přijede Greenkeeper expert z polska se vzorky a doporučením použi_ hnojiva na následné období. 
• M. Potočný připraví plán na nákup a obnovu strojů pro údržbu na následných 5 let, tak aby se stroje již 

objednávaly průběžně. Důvody: plánování, ekonomika - velká inflace, nedostatek strojů na trhu.  
• M.Juhanika připraví plán potřeb, M. Potočný nastaví finanční náročnost od firem dodávající stoje. 
• Plán zimního využitém areálů: areál bude v případě vhodného počasí otevřen po celou zimu a do ve 3 

podobách:  
1. Letní jamky - provoz standardní + recepce + 1 marschal,  
2. zimní jamky - recepce + kontrolu hřiště budou mít na starosQ členové údržby 
3. zavřeno - v případě špatného počasí. Klubovna bude rovněž zavřená.  

Termín příš_ho konání prezidia: 14.11.2022, 16:00 hod., na TJ Ostrava, Varenská ulice   
Skončeno v 16:00 hod.    
Zapsal:  M.Potočný
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