
Zasedání prezidia PGCOV č. 88,  
dne 31.1.2023 

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

Prezident – Pavel Vidura 
• Nám představil návrh smlouvy na nájem drivingu od pana Svěrkoše, bylo vzneseno pár fakQckých připomínek.  
• Bude provedena kontrola movitých věcí na drivingu s ohledem na fakQcky stav roku 2023.  
• Poté se smlouva doplní a předloží k podpisu p.Svěrkošovi 
• Představil nám smlouvu o dílo s firmou KlaGeo - SoD Vodní zdroj (Zpracování studie proveditelnosQ, 

Dokumentace pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení), kde bude termín realizace do 30.6.2023 

TMK -  Tomáš Sokolovský 
• předložil pracovní verzi výjezdů. Není úplná z důvodu změn v kalendáři ČGF. Soustředění děb a mládeže.  
• Odpuštění HCP již nebude na příšb rok, ztrácel smyls 
• Návrh na pořízení Hausbootu na vodě pro komerční účely - vzít to jako možnou vizi pro budoucí vlastní 

realizaci ubytování. ZjisQt možnost dotačního programu.  

Agenda MANAŽERA KLUBU - MarSn Potočný 
• firma pro realizaci projektu přechodu hřiště na vlastní pozemky (M. Monka) nás informoval o termínu dodání 

prvního návrh do konce března. Osobně přijde na začátku března do Šilheřovic. 
• probíhá kontrola BOZP 
• do klubu se hlásí noví členové klubu 
• zájemce o restauraci La Peft oznámili že nebudou schopni zajisQ personál pro sezónu 2023 a proto již nemají 

zájem o provoz restaurace  
•  noví partneři - ASK Tore a Nová Karolina 
• proběhlo školení BOZP všech pracovníku PGCOV 
• představení nového ceníku na rok 2023 - základní ceník ročních poplatků.  
• probíhají jednání s ubytovacími zařízeními ohledně spolupráce na rok 2023. Prodej golfových balíčků pro 

golfisty mimo region.  

O. Chlebiš 
• předložil návrh na nové řízení komise pro hřiště. Nastavení fungování nových lidí a jejich kompetencí. Návrh na 

nové členy: J. Pavelčák, O.Chlebiš, M.Návrat, M.Juhaniak, V.Kulich, J.Maglén,  
• Konkrétně úpravy hřiště (bankry, vodní plochy, atd.) bude nově předkládat komise pro hřiště prezidiu ke 

schválení - návrh na obnovení bankru na jamce č.4 

Termín příšbho konání prezidia: 1.3.2023 v 15:00  na TJ Ostrava, Varenská ulice   
Skončeno v 19:00 hod.    
Zapsal:  M.Potočný 
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