
Zasedání prezidia PGCOV č. 85, dne 23.11.2022 

Zahájení:  16:00      Přítomni: P. Vidura, I. Tvrdý , M. Potočný, T. Sokolovský 
omluven: M. Návrat 

Prezident – Pavel Vidura  
• Připravit novu smlouvu na Driving s panem Svěrkošem. Stávají končí v březnu 2023. Probrány návrhy 

na její prodloužení. Dle doporučení prezidia poté bude vybraná varianta výhodná jak pro TCM a 
veřejnost, tak pro ekonomiku klubu. Termín od 1.4.2023 do 30.11.2023 nebo do 30.10.2025.  

• Jednání s panem Svěrkošem povede T.Sokolovský, M.Potočný, 
• Předal poděkování zástupcům dospělých a mládeže za skvělou reprezentaci klubu v roce 2022.  
• STK klubu PGCOV byl nominován P.Čuraj, včetně nominace členů RSTK VB 
• Bylo rozhodnuto zahájit oficiální jednání z firmou p.Monky ohledně přípravy návrhu změny jamek na 

přechod na vlastní pozemky. Po osobní návštěvě, předány všechny dosavadní návrhy. Následně bude 
s firmou domluven termín na dodání prvních návrhů na uspořádání resortu. 

TMK -  Tomáš Sokolovský 
Požadavky od sportovní sekce na nové cvičné hřiště - návrh: 
• za greenem č.1  
• zjis`t od Roberta Viaa zda je projekt na tuto plochu 
• navrhnout rozpočet - probrat s Mar`nem Monkou jakou součást realizace změny celého golfového 

areálu s ohledem na přechod na vlastní pozemky 
• společně s trenéry představil plán na zimní přípravu mládeže 
• zimní přípravu bude pro sezonu 2022/2023 bude probíhat v areálu Ridera  
• nastavení schvalování plateb za využívání prostor bude mít na staros` T.Sokolovský 
• pro hráče vítězného týmu do 14. dne bylo poskytnuto sleva za oprávnění ubytování 15.000 Kč. 

Připraví T.Sokolovský návrh úlev. Byl podán návrh na úlevu pro rodiče děe (mimo M. Sliwka). 5x 3000 
Kč: 

• Matyáš Sliwka                   3000 Kč 
• Mikuláš Vojtěšek             3000 Kč 
• Tereza Schubertová       3000 Kč 
• Barbora Kamradková     3000 Kč 
• Tereza Kamradková        3000 Kč 

Hospodář – Ivo Tvrdý 
• ekonomické řešení výpovědi nájemce restaurace. Prověřit kolik je účetní dluh nájemce - zjise Ivo 

Tvrdý. Zašle p.Vudurovi k následným právním krokům.  
• Inventury za rok 2022 - musí se udělat fyzické či dokladové inventury: dlouhodobý majetek, drobný 

majetek, hnojiva, osiva, pohonné hmoty, ruční elektrické a mechanické nářadí, komunikační technika 
- telefony, pc, `skárny a tak, ostatní majetek - zboží, různé skladové předměty, vybavení drivingu, atd. 

Agenda MANAŽERA KLUBU - MarWn Potočný 
Restaurace 
• Byl přítomen uchazeč o nájem na rok 2023 Tomáš Janošič s partnerem 
• prověřit hodiny na vodu, plyn a elektřinu 
• návrh na 2 roky za nájem 1 Kč, poté 5.000 Kč 
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• zjis`t kdo je vlastníkem pergoly a vybavení terasy - Plzeňský Prazdroj 

• Budou probíha ještě turnaje - Den stromů - cross coury. Návrh na tradiční termín 17.11. jako poslední 
oficiální klubový turnaj sezony.  

• Hřiště a celý resort bude otevřen na letní greeny dle počasí do konce roku.  
• Driving ukončil provoz a byl zazimován. 
• návrh na inventarizaci majetku - Mar`n Potočný zjise inventárního majetku na TJO. Vyžádat si 

podklady z TJO 
• Vytvořit a podat řádné výběrové řízení na nového nájemce restaurace. Termín podání žádos` do 

12.12.2022 do 15:00 hodin. 
• Mar`n Potočný - zajise kontrolu všech pracovníků na recepci - připravit smlouvu o Hmotná 

zodpovědnost 

Termín příšeho konání prezidia: 14.12.2022, 16:00 hod., na TJ Ostrava, Varenská ulice 
Skončeno v 18:00 hod.    
Zapsal:  M.Potočný
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