
Zasedání prezidia PGCOV č. 87, dne 
10.1.2023 

Zahájení:  17:00      Přítomni: P. Vidura, M. Návrat, M. Potočný, T. Sokolovský, 
omluven: I. Tvrdý 

Prezident – Pavel Vidura 
• Návrh prezidia na termín Valné hromady je od úterý do čtvrtka 21.3. - 23.3.2023 - KD Šilheřovice. M.Potočný 

zajisR přesný termín.  
• rozhodnuto, že dalšího jednání se již bude účastnit Ondřej Chlebiš jako budoucí nový člen prezidia 

Hospodář – Ivo Tvrdý 
•

TMK -  Tomáš Sokolovský 
• Představil nové informace ohledně jednání s p.Svěrkošem na podmínkách nájmu drivingu 
• informoval prezidium o výhledu úrokových sazeb na rok 2023 

Komise pro hřiště – Michal Návrat 
•  zápisy z komise pro hřiště - nejsou zápisy, komise se nescházela 
• M. Návrat chce dodat seznam stávajícího hnojiva + návrh nákupu hnojiva na tuto sezonu. A rovněž výsledky a 

aplikace vzorku z hřiště odebraných v říjnu 2022.  
• osobně projde s údržbou stav strojů a osiv  

Agenda MANAŽERA KLUBU - MarZn Potočný 
• Cenotvorba na rok 2023 - speciální nabídka pro vstup 19.990, ne e-shopu 18. 990 Kč - prezidium schváleno. 
•  M. Potočný dodá za údržbu knihu oprava a inventurní seznam strojů 
• Manažer klubu předložil kompletní nárvh na pořízení nových strojů pro období 2023 - 2026. Požadavek pro 

zlepšení kvality hřiště je v plánu na následných 3-5 let je potřeba zakomponovat nákup těchto nových strojů): 

1. Trikink Jacobsen - (jeden ze 3 které jsme měli je kompletně zničený a jeho oprava se nevyplaR - bude 
vyřazen v inventuře) nabídka na použitý (10 let), ale najeto jen 270 Mt!, cena 465 000  Kč bez DPH - po 
dohodě s ekonomem klubu schválit nákup v tomto roce na 3 splátky. 

2. Vřetenpvá sekačka Jacobsen GK IV - triflex na greeny - nový 1.087.260 Kč - dodací termín podzim 2024! Ale 
nutno objednat. - po dohodě s ekonomikou 2023, schválit v první polovině roku 2023 

3. Pařezová fréza - 154.833 Kč - koupit 
4. Vozíky (buggy)  - 2 vozíky na operakvní leasing, 3.000 Kč měsíčně, na 4 roky - prezidium schváleno  
5. Provzdušňovač hrotový Toro Pro Core 648s - 758 691 Kč - docílení kvalitakvně zlepšených greenů po celý 

rok. V současné době se tento problém řešil pouze 1x za rok, zapůjčením z Ostravice. Probrat s ekonomem 
klubu a navrhnout řešení 

• začal se plnit plán turnaj na rok 2023. Dodržování ekonomicky výhodných akcí v resortu. Nevýhodné turnaje a 
pronájmy ukončit, nebo změnit polikku s ohledem na rozpočet.  

• prodej jednotlivých reklamních plnění se sponzory na rok 2023 je v plném proudu.  
• Zahájeno jednání i s polskými kluby s využiRm resortu (členství, lepší ceny za fee, pořádání mistrovství, atd.) 
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Termín příšRho konání prezidia: 31.1.2023 v 16:30  na TJ Ostrava, Varenská ulice   
Skončeno v 19:00 hod.    
Zapsal:  M.Potočný 
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