
Zápis z jednání prezidia za období od 16.04.2012 do 30.06.2012  
 

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

                   Michal Šlapák (MŠ) 

                    

 

Úkoly z konference : 

 
1/K/2012 Na základě žádosti TJ MG Cheb podat na EMF v co nejkratším termínu  

 novou přihlášku na pořádání EYC 2015 na hřištích v Chebu.  Úkol : TN      T: do 12.3.2012 

2/K/2012  Zaregistrovat změny v sídle ČMGS o.s. do registru občanských sdružení  

 na MV nejpozději do 30.4.2012. Úkol : MŠ T: do 30.4.2012 

3/K/2012 Připravit návrh na revizi stanov ČMGS na základě písemných připomínek  

 klubů zaslaných do 30.4.2012, k projednání na řádné konferenci v roce 2013. 

  Úkol : TN,AV T: konference 2013 

  

Kontrola úkolů prezidia ČMGS  : 

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

 TN se zúčastňuje schůzí příslušného volebního koše ČSTV a sleduje aktuální vývoj 
10/P/2011 Do 1.1.2013 zajistit implementování směrnice 2.11. 

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

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

 Viz úkol z konference 

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

 řeší se s WMF 

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

  pro mládež Úkol : MŠ, JM T: trvá 

 řeší se s WMF 

27/P/2011 Zajistit nezbytné kroky pro pokračování certifikace  

  hřišť tak, aby nebyly ohroženy soutěže /do doby vytvoření 

  certifikační komise/ Úkol : TN T: trvá 

 veškeré požadavky ohledně certifikace hřišť členů ČMGS byly odeslány na WMF s cílem 

minimalizovat náklady ČMGS za certifikaci, v této chvíli čekáme na odpověď od WMF 

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

  odpovídaly podmínkám certifikace WMF Úkol : TN, JM T: trvá 

 probíhá certifikace hřišť členů ČMGS 

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

 a připravit nabídky pro sponzory Úkol: TN, MJ T: trvá 

41/P/2011 Zjistit možnosti čerpání strojních investic u ČSTV na rok 2013 T: 2012 

 

 

 

 

Prezidium ČMGS  na svém jednání do 30.06.2012 uložilo tyto úkoly : 

 
04/P/2012 Zajistit přihlášky k soutěžím WMF pro rok 2012 Úkol: MJ T:EC do 31.8.2012 

06/P/2012  Zaregistrovat správné údaje o ČMGS na MV Úkol: MŠ. T: 30.4.2012 

 odeslána žádost na MV 
09/P/2012 Požádat WMF o prodloužení termínu zaplacení startovného 

  za NC 2012  nejpozději dobu konání těchto turnajů a  

  zaplacení startovného na ME a MS do 31.7.2012 Úkol: MJ,TN T: splněno 

13/P/2012 Omezit výdaje ČMGS dle  návrhu AV /viz finance/ Úkol: AV T: rok 2012 

 výdaje ČMGS omezeny s výjimkou nezbytných poplatků 

14/P/2012 Aktualizovat webové stránky www.kamnaminigolf.cz Úkol: MŠ T: 31.7.2012 

15/P/2012 Zajistit výdaje dle rozpočtu v případě získání finančních 

  prostředků z ČSTV Úkol: AV T: 31.12.2012 



16/P/2012 Zajistit poháry pro vítěze v kategorii družstev na přeborech 

   zemí a na MČR Úkol: JM  splněno 

 

Prezidium do 30.06.2012 projednalo a schválilo tyto návrhy 
 V případě naplnění příjmové částky rozpočtu ČMGS /zejména v této chvíli prostředky z ČSTV/ 

budou dodatečně proplaceny výdaje dle rozpočtu schváleného konferencí na sportovní činnost. 

Zejména příspěvek na JUNIOR Trophy, dotace na MČR, dotace na EC a na reprezentaci. 

V případě reprezentace budou finanční prostředky rozděleny ve stejném rozsahu i poměru jako 

v roce 2011. 

 

 29. 5. obdrželo prezidium ČMGS žádost nového klubu MGC Rajhrad k členství ČMGS. 

Prezidentovi tohoto nového klubu, Radkovi Šebelovi, byla odeslána odpověď, jejímž obsahem je 

žádost o prokázání splnění podmínek určených Stanovami ČMGS, konkrétně článek IV. odstavec 

1., potažmo čl. 1. odstavec 1. Na základě těchto ustanovení se členem ČMGS může stát pouze 

sportovní spolek, který provozuje sportovní minigolf, jak pro vlastní členstvo, tak i pro 

neorganizovanou veřejnost.  

 
 

Prezidium do 30.06.2012 vzalo na vědomí : 

 

 

. 

Finance  do 30.06.2012: 

 
 AV informoval prezidium o nezaplacení registračních příspěvků klubů a hráčů 

za rok 2012 a starších k 30.6.2012 v tomto rozsahu : 

 
 Akademie minigolfu o.s               klub 300,- Kč a jednotlivci 300,- Kč 
  
 SMG 200 Ústí n/L                    klub 300,- Kč, jednotlivci 300,- Kč    zapl. 400,- Kč 
 TJ UNEX Uničov                    klub 300,- Kč a jednotlivci 200,- Kč 
 JR GOLF Rychnov n/K            klub 2011 + 2012 600,- Kč a jednotlivci 0,- Kč 
 DG Fortuna Radotín                 klub 2010  300,- Kč 

  
 

 Na základě usilovného jednání prezidenta ČMGS a jeho účasti na řadě schůzek v rámci ČSTV se 

podařilo v rámci iniciativy dalších 18 sportovních svazů projednat možnost dodatečného financování 

těchto svazů s ČSTV. V červnu 2012 zástupci ČMGS podepsali „Smlouvu o poskytnutí neinvestiční 

dotace v oblasti sportu na rok 2012“ ve výši 300.000,- Kč. V současné době ale není smlouva zástupci 

ČSTV podepsaná a bohužel obsahuje dodatek „Případná změna (zvýšení,snížení), výše poskytnuté 

dotace (dále též jen dotace), která bude realizována na základě rozhodnutí poskytovatele v závislosti na 

množství finančních prostředků, bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě a bude příjemcem 

plně respektována „. Prezidiu ČMGS nezbývá než v této chvíli postupovat velice obezřetně a případné 

obnovení financování výdajů vyplývající ze schváleného rozpočtu realizovat až po připsání finančních 

prostředků na účet ČMGS.  

 Velmi závažný problém vznikl s termínem vrácení půjčky od ČSTV ve výši 307.500,- Kč /termín 

splatnosti 29.6.2012/. Půjčka z rezervního fondu ČSTV byla vždy realizovaná bez zásadnějších 

problémů. V letošním roce byl na červnovém zasedání VV ČSTV schválen požadavek ČMGS na novou 

půjčku ve výši 300.000,- Kč, avšak podmínkou je nově záruka na půjčku /směnka avalovaná 

prezidentem ČMGS/. S ohledem na velmi složitou a rizikovou finanční situaci ČMGS se prezidium 

rozhodlo jednat s ČSTV o možnosti vrácení stávající půjčky v pozdějším termínu /po obdržení dotace/. 

V případě získání dotace od ČSTV je ČMGS schopen splatit půjčku v celém rozsahu při zajištění 

naplnění schváleného rozpočtu. Naopak v případě nezískání dotace pro rok 2012 i při omezení všech 

výdajů bude schopen ČMGS splatit půjčku pouze zhruba v rozsahu 150.000,-  Kč. 

 K 30.6.2012 byly vyrovnány veškeré projednané závazky ČMGS vůči společnosti it2b s.r.o. s tím, že 

společnost it2b s.r.o. nedodržela svůj závazek vůči ČMGS a zatím nedodala slíbená funkční data 

z původní webové prezentace. Bohužel dohoda o mlčenlivosti nám znemožňuje zveřejnit zaplacené 

náklady spojené se službami společnosti it2b s.r.o. od roku 2006. 

 

 



STK do 30.06.2012: 

 Komise STK se sejde na své pravidelné schůzi při MČR. Zde rozhodne o termínové 

listině a vyhodnotí výběrové řízení na pořadatele turnajů pro příští rok. Dále bude 

projednávat několik dalších bodů. Vše bude popsáno v zápisu ze schůze STK. 

 

Reprezentace do 30.06.2012: 

  
 

Ostatní do 30.06.2012: 

 

 

 

 
 

Zapsal:   Michal Šlapák 

V Rakovníku dne 30.06.2012 


