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Zpráva dozorčí rady o hospodaření PGCOV za rok 2022 pro valnou 

hromadu PGCOV konanou dne 28.03.2023 
 

DR PGC pracovala ve složení -  pánové  Kuchař, Glombica od ledna 2021, kdy se musel vzdát své 

funkce v DR PGC v rámci funkce v městě Ostrava. Přesto spolupráce s panem Kaňou dále dobře 

funguje. DR nebyla doplněna na 3 členy kooptací po dohodě s presidiem. 

 

DR PGCOV se v roce 2022   scházela dle potřeby 

Období posledních 3 let bylo jistě velice složité pro všechny a vzhledem ke kovidové situaci 

nebyla svolána VH PGC v roce 2021 i když to bylo možné. DR obdržela ekonomické podklady 

PGC za rok 2022 i za rok 2023 až nyní díky svolané VH. 

Vzhledem k tomu, že DR ekonomické podklady od presidia ke kontrole v roce 2022 nedostávala 

tedy také nemělo smysl zpracovávat a tedy nezpracovala v roce 2022  žádnou zprávu z jednání 

DR. Myslíme si, že DR je potřebný kontrolní orgán našeho klubu, který by měl být do 

budoucna zachován, ale spolupráce s presidiem musí fungovat na jiném  principu, jinak je téměř 

zbytečným orgánem. Hledejme cestu jak stmelit členy klubu, kteří chtějí spolu pracovat v zájmu 

našeho klubu. 

 

Ve své kontrolní činnosti DR přijímá stanoviska pouze ke dvěma dodaným dokumentům Presidia 

PGCOV: 

- PGCOV - čerpání rozpočtu k 31.12.2022            z 20.3.2023 

- Návrh rozpočtu PGCOV pro rok 2023                z 20.3.2023 

 

Byl dodán vyžádaný  materiál. 

- Hospodářský výsledek  TJ Ostrava pro golf (Šilheřovice + PGCOV) na rok 2022 z 8.3.2023  ze 

kterého vyplývá, že TJ za rok 2022 skončí  v zisku 1,7 mil Kč. To je výrazné snížení zisku TJ 

oproti roku 2021. Udržení zisku v TJ i v následujících letech je důležité vzhledem k dluhové 

službě za úvěr, kterým TJ garantuje půjčku pro středisko Šilheřovice. 

 

Nebyl dodán vyžádaný  materiál bez kterého není možno řádně vyhodnotit budoucí situaci klubu 

- Plánovaný rozpočet TJ Ostrava na rok 2023  

- Rozpočet TJ Ostrava pro golf (Šilheřovice + PGCOV)   návrh pro 2023 

 

 

1. PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 

 

DR vzala na vědomí čerpání a plnění rozpočtu za rok 2022.  Materiály byly sestaveny ve stejné 

formě jak bylo požadováno v předchozích letech.   

Rozpočet jsme vzali na vědomí s tím, že pouze část rozpočtu pouze za PGCOV je předkládán 

valné hromadě a členům ke schválení. 

Nebudeme zde opakovat jak skončily výsledky PGC roku 2022, který Vám přítomným členům na 

VH jistě bude presentovat ekonomický úsek a byl k dispozici na intranetu. 

Upozorňujeme však na riziko klesajícího počtu členů v PGC a tedy nenaplnění plánované položky 

výběru za klubové členské příspěvky o téměř 1,3 mil Kč. 

 

2. NÁVRH ROZPOČTU 2023 

 

DR vzala na vědomí plánovaný rozpočet na rok 2023, který je sestaven ve stejné formě jak byl 

požadován v předchozím roce.  Bohužel i zde chybí náhled včetně veškerých nákladů a výnosů 

generovaných nejen v PGCOV, ale i v TJ Ostrava – „střediskem Šilheřovice“. Ten Vám snad bude 

ukázán při presentaci ekonomického úseku k ekonomické situaci našeho klubu. 
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Rozpočet jsme vzali na vědomí s tím, že pouze část rozpočtu pouze za PGCOV je předkládán 

valné hromadě a členům ke schválení. 

 

Upozorňujeme na riziko klesajícího počtu členů v PGC a tedy nenaplnění položky 8 mil. Za 

klubové členské příspěvky. Příspěvky v roce 2022 klesly oproti plánu loni o téměř 1,3 mil Kč. 

Zvýšením klubového příspěvku dle návrhu směrnic č.1 pro rok 2023  o 1700,- Kč bylo dosaženo 

kladného plánovaného hospodářského výsledku PGC, ale zároveň odradíme další členy od 

členství v PGC  což je spíše obrácený, než žádoucí směr vedoucí k nižšímu zisku PGC. 

 

Na závěr DR konstatuje: 

 

DR touto formou žádá presidium PGCOV: 

- Žádáme, aby tento zápis   byl umístěn na intranet v takové formě, aby byly k dispozici 

všem členům PGCOV tak jako zápisy presidia PGCOV  - což loni nebylo splněno 

- Účast dvou členů DR na VH TJ Ostrava což dává DR příležitost se seznámit s podklady 

nákladů a výnosů generovaných nejen v PGCOV, ale i v TJ Ostrava – „střediskem 

Šilheřovice“, který je klíčový pro možnost posouzení financování našeho klubu a 

souvztažnosti k TJ Ostrava. 

- Všechny tyto uvedené body žádosti prosíme uvést v zápise z VH PGCOV jako úkoly pro 

presidium, které budou na následné VH kontrolovány. 

- Pokud považujete DR jako orgán, který by měl dále kontrolovat presidium PGC tak, jako 

tomu bylo v minulosti  DR DOPORUČUJE přidat do programu VH bod hlasovat a 

ZMĚNIT BOD KLUBOVÉ SMĚRNICE č.1       bod4.1.1. f, ve znění        f) členové 

prezídia PGCOV /mimo d)/ 

NAHRADIT TEXTEM   f) členové prezídia a dozorčí rady PGCOV /mimo d)/ 

- Dnes proběhnou volby do DR PGC. Sdělujeme, že Lumír Kuchař má zájem pracovat dále 

v DR klubu. Zkušenosti z presidia TJ a člena DR našeho klubu dávají dobrou šanci pro 

spolupráci s novým Presidiem našeho klubu.  Není důležité zdali budu zvolen , ale to, aby 

klub dobře fungoval. 

 

DR doporučuje valné hromadě dát za DR do usnesení: 

 

• Vzít  na vědomí 2 výše uvedené předložené  materiály PGCOV za roky 2022 a 2023  

• DR DOPORUČUJE ZMĚNIT BOD KLUBOVÉ SMĚRNICE č.1       bod 4.1.1. f, ve znění        

f) členové prezídia PGCOV /mimo d)/ 

NAHRADIT TEXTEM   f) členové prezídia a dozorčí rady PGCOV /mimo d)/ 

• Zprávu DR PGCOV na VH dne 28.3.2023 i Zprávu DR PGCOV na VH z roku 2021 

umístit na intranet v takové formě, aby byla k dispozici všem členům PGCOV tak jako 

zápisy presidia PGCOV  - což loni nebylo splněno  

 

 

V Ostravě dne 28. 3. 2023 

 

 

 

         Člen do ledna 2021    

- - - - - - - - - - - - - -      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   Jan Glombica    Radek Kaňa  předseda DR PGCOV Lumír Kuchař 

 


