
Zápis z jednání prezidia za období od 1.9.2011 do 15.10.2011  
 

Přítomní : Tomáš Navrátil (TN), Aleš Vítek (AV), Jan Metyš (JM), Martin Ječný (MJ),  

                   Kateřina Tietzová (KT) 

 

Úkoly z konference : 
 

1/K  Zajistit rozpočet na rok 2011 schválený konferencí.      Úkol       :    Aleš Vítek 

                                                                                                   Termín   :    do 31.12.2011 

6/K  Zajistit dodrţování schválených doplňků soutěţního řádu v roce 2011 

 Úkol        :    Jan Metyš 

 Termín    :    do 31.12.2011  
 

Kontrola úkolů prezidia ČMGS  : 

 
  1/P/2011 Aktivní účast na jednání ČSTV                               Úkol : TN      T: trvá 

 TN se zúčastňuje schůzí příslušného volebního koše ČSTVa sleduje aktuální vývoj 

 

  7/P/2011 Sníţit náklady  na schůze STK Úkol : JM trvá 

10/P/2011 Do 1.1.2013 zajistit implementování směrnice 2.11. 

 Rulebook WMF /schodky rozpočtu ČMGS/. Úkol : TN konference 

16/P/2011 Projednat revizi stanov, jednacího a volební řádu ČMGS Úkol : TN trvá 

17/P/2011 Kontaktovat WMF a dořešit dotace na ČS extraligu a I.ligu Úkol : KT, JM trvá 

 řeší se s WMF 

18/P/2011 Prověřit moţnost získání financí u WMF na projekty 

  pro mládeţ Úkol : KT, JM trvá 

 řeší se s WMF 

27/P/2011 Zajistit nezbytné kroky pro pokračování certifikace  

  hřišť tak, aby nebyly ohroţeny soutěţe /do doby vytvoření 

  certifikační komise/ Úkol : TN T: rok 2011  

28/P/2011 Zajistit kontrolu stávajících minigolfových hřišť tak, aby  

  odpovídaly podmínkám certifikace WMF Úkol : TN, JM T: rok 2011  

29/P/2011 Zajistit nezbytné kroky pro vystavování certifikátů 

  pro nově postavená hřiště Úkol :  TN T: rok 2011  

30/P/2011 Zajistit výběr poplatků za  certifikáty pro nově postavená 

  hřiště Úkol :  AV T: rok 2011  

34/P/2011 Prezidium projednalo informaci o  nepřesném  

 zaregistrování některých svazových údajů /adresa, název/  

 a uloţilo prezidiu zajistit  nápravu na nejbliţší konferenci 

 ČMGS Úkol : TN T: konference 

38/P/2011 Zajistit vyúčtování zvýhodněného odběru míčů 3D Úkol: AV      T: prodlouţeno do 31.10.2011 

40/P/2011 Projednat moţnosti získání sponzorů pro MČR 2012 

 a připravit nabídky pro sponzory Úkol: TN,MJ T: prodlouţeno do 31.12.2011

  

 

Prezidium ČMGS  na svém jednání uložilo tyto úkoly : 

 
41/P/2011 Zjistit moţnosti čerpání strojních investic u ČSTV na rok 2013  

   Úkol: TN,AV T: 2012 

42/P/2011 Přehodnotit finanční příspěvek na reprezentace v roce 2011   

  Úkol: AV T: prodlouţeno do 31.10.2011                                                                                           

43/P/2011 Zajistit v maximálním ţádosti o finanční podporu na MŠMT 

  Úkol: TN, AV T:30.11.2011  

44/P/2011 Vyúčtovat s vedoucími reprezentací účast na ME, MS 2011   

  Úkol: AV T: prodlouţeno do 31.10.2011 

45/P/2011 Vyúčtovat finanční dotaci od MF za rok 2011 Úkol: AV T: 31.01.2012 

46/P/2011 Vybrat vloţné do soutěţí druţstev pro sezónu 2011/2012 Úkol: AV, JM splněno  



47/P/2011 Zajistit zaslání oznámení o zrušení členství v ČMGS Úkol: KT splněno  

48/P/2011 Zajistit podepsání smluv „O pořádání turnaje“ s oddíly,  

  kterým byl přidělen celostátní turnaj v roce 2012. Úkol: JM T: konference 2012  

  

 

Prezidium do 15.10.2011 projednalo a schválilo tyto návrhy : 

 
 Prezidium projednalo poţadavky oddílů na získání finančních prostředků na opravy v návaznosti na 

informaci, která proběhla na webu ČMGS. Zpracován a předloţen na MŠMT do 30.9.2011 byl pouze 

poţadavek jediného klubu MGC Olomouc. 

 Prezidium zároveň projednalo a podalo v termínu do 30.9.2011 ţádost na MŠMT o získání finančních 

prostředků na činnost ČMGS pro rok 2012. 

 Prezidium schválilo k 1.10.2011 na základě písemně předloţené ţádosti přijetí nového člena do ČMGS. 

Ţádost splnila všechny náleţitosti potřebné k přijetí. Jedná se o klub Miniatur golf České údolí Plzeň 3, 

se sídlem Šimerova 4, 301 00 Plzeň, IČ: 22861271, předseda klubu Miroslav Hubinger. 

 Na základě aktuální finanční situace a s výhledem do příštího období rozhodlo prezidium na základě 

návrhu AV zrušit kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. Smlouva byla ukončena dne 16.9.2011. 

 

 

Prezidium do 15.10.2011 vzalo na vědomí : 

 

 Prezidium obdrţelo ţádost o individuální členství jednotlivce v ČMGS. Takovéto členství je dle stanov 

ČMGS ve výjimečných a řádně odůvodněných případech přípustné. Stanovy ani jiné související 

předpisy nicméně neřeší další detaily takového členství, jako je například výše příspěvků, postiţitelnost 

některých přestupků na turnajích apod. Jelikoţ by bylo vhodné některé aspekty individuálního členství 

následně zakomponovat do „právních předpisů“ ČMGS, prezidium ještě zváţí všechny souvislosti a 

vydá rozhodnutí. Následně předloţí případné návrhy změn příslušných předpisů k odsouhlasení 

nejbliţší konferenci. 

 ČMGS se připojil k Výzvě českých sportovců poslancům Parlamentu ČR, která vznikla z popudu 

iniciativy „Český sport 2011“, jehoţ je ČMGS neformálním členem. Informace byly publikovány na 

oficiálních stránkách svazu. 

 

 

Zapsal  Aleš Vítek 

V Olomouci dne 15.10.2011 


