
Zasedání prezidia PGCOV č. 86, dne 
15.12.2022 

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

Prezident – Pavel Vidura 
• M.Schubertovi - Vystavit nájem za rok 2018 - 2022 - Pavel Vidura 
• Na návrh prezidia byl přizván Ondřej Chlepbiš, který byl osloven na spolupráci v rámci prezídia. Především 

ohledně komise pro hřiště, dále pro poradní hlas v oblasR sportovní sekce.  
• předjednávám návrh na termín volební valné hromady klubu v roce 2023. Návrh je poslední 2 týdny v měsíci 

březnu. 
• Rozhodnuto, že od 1.1. se bude zasílat členům požadavek na zálohu členských příspěvků na rok 2023 ve výši 

4000 Kč. Následně bude na VH odsouhlasen doplatek ve schválení výši.  

Hospodář – Ivo Tvrdý 
• Představil prezídiu cash flow PGCOV na následné 3 měsíce, kdy dochází na TJO jednou týdně a kontroluje a 

nastavuje platby za klub. 
• Dotace na provoz klubu o které jsme požádali společně s TJO byly schváleny, ne v plné výši, ale zkrácené. Čeká 

se na jejich splatnost do konce roku 2022.   

TMK -  Tomáš Sokolovský 
• Úprava tréninků nejmenších děb v rámci zimní přípravy, která bude nově probíhat v areálu Family Gym v 

Ostravě - Petřovicích.  
• Představí finanční plán příspěvků na tréninkovou přípravu na rok 2023 
•
Komise pro hřiště – Michal Návrat 
  

Agenda MANAŽERA KLUBU - MarZn Potočný 

• Domluvená smlouva s Veolia na výstavbu tepelného čerpadla a fotovoltaiky pro potřeby celého areálu resortu. 
Smlouva je domluvená v rámci 3-leté spolupráce. Za klub byl navržen Robert Víf jako stavební dozor nad 
přípravou plánované akce. 

• Představil nabídku pro firemní klientelu v rámci firemních členstvích. Možnost uplatnění v rámci firemních 
benefitů firem. Zahájen akRvní prodej. 

• Postavený nový E-shop klubu - náklad cca 14.000 Kč. Dlouhodobě to přinese možnost akRvního prodeje 
voucherů, her, speciálních cenových nabídek, atd. Bude se komunikovat jako místo s nejlepšími cenovými 
nabídkami na trhu. Vše on-line, bez žádného nákladu. 

• Požadavek na rok 2023 u stanovení výplat pro údržbu: min. navýšení 1000 Kč pro každého ze 6 zaměstnanců 
údržby - schváleno prezidiem 

• Manažer zajisb přípravu volební Valné hromady 
• Prezídiu byl prezentován postup prací při úpravách odstraňování starých a nemocných dřevin a výsadby 

nových. Tyto práce budou probíhat dle počasí v následných 3 měsících. Dochází k razantním ořezům starých 
strom, zvýšený požadavek na odklizení z prostor zasahující přímo do hry. M.Juhaniak bude koordinovat 
nasazení týmu v jednotlivých dnech.  

•   
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Termín příšbho konání prezidia: 10.1. Pavel Vidura 16:00 hod., na TJ Ostrava, Varenská ulice   
Skončeno v 18:00 hod.    
Zapsal:  M.Potočný 
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