
Zápis z jednání prezidia za období od 16.10.2011 do 31.12.2011  
 
P�ítomní : Tomáš Navrátil (TN), Aleš Vítek (AV), Jan Metyš (JM), Martin Je�ný (MJ),  
                   Kate�ina Tietzová (KT) 
 
Úkoly z konference : 
 
1/K  Zajistit rozpo�et na rok 2011 schválený konferencí.      Úkol       :    Aleš Vítek 
                                                                                                   Termín   :    spln�no 
6/K  Zajistit dodržování schválených dopl�k� sout�žního �ádu v roce 2011 
 Úkol        :    Jan Metyš 
 Termín    :    spln�no 
 
Kontrola úkol� prezidia �MGS  : 
 
  1/P/2011 Aktivní ú�ast na jednání �STV                               Úkol : TN      T: trvá 

• TN se zú�ast�uje sch�zí p�íslušného volebního koše �STVa sleduje aktuální vývoj 
  7/P/2011 Snížit náklady  na sch�ze STK Úkol : JM spln�no    
10/P/2011 Do 1.1.2013 zajistit implementování sm�rnice 2.11. 
 Rulebook WMF /schodky rozpo�tu �MGS/. Úkol : TN konference 
16/P/2011 Projednat revizi stanov, jednacího a volební �ádu �MGS Úkol : TN trvá 
17/P/2011 Kontaktovat WMF a do�ešit dotace na �S extraligu a I.ligu Úkol : KT, JM trvá 

• �eší se s WMF 
18/P/2011 Prov��it možnost získání financí u WMF na projekty 
  pro mládež Úkol : KT, JM trvá 

• �eší se s WMF 
27/P/2011 Zajistit nezbytné kroky pro pokra�ování certifikace  
  h�iš� tak, aby nebyly ohroženy sout�že /do doby vytvo�ení 
  certifika�ní komise/ Úkol : TN T: rok 2011  
28/P/2011 Zajistit kontrolu stávajících minigolfových h�iš� tak, aby  
  odpovídaly podmínkám certifikace WMF Úkol : TN, JM T: trvá 
29/P/2011 Zajistit nezbytné kroky pro vystavování certifikát� 
  pro nov� postavená h�išt� Úkol :  TN T: rok 2011  
30/P/2011 Zajistit výb�r poplatk� za  certifikáty pro nov� postavená 
  h�išt� Úkol :  AV T:trvá 
34/P/2011 Prezidium projednalo informaci o  nep�esném  
 zaregistrování n�kterých svazových údaj� /adresa, název/  
 a uložilo prezidiu zajistit  nápravu na nejbližší konferenci 
 �MGS Úkol : TN T: konference 
38/P/2011 Zajistit vyú�tování zvýhodn�ného odb�ru mí�� 3D Úkol: AV             spln�no 
40/P/2011 Projednat možnosti získání sponzor� pro M�R 2012 
 a p�ipravit nabídky pro sponzory Úkol: TN, MJ T: trvá 
 
41/P/2011 Zjistit možnosti �erpání strojních investic u �STV na rok 2013   
   Úkol: TN, AV     T:2012 
42/P/2011 P�ehodnotit finan�ní p�ísp�vek na reprezentace v roce 2011   
                                                                                               Úkol: AV spln�no 
43/P/2011 Zajistit v maximálním žádosti o finan�ní podporu na MŠMT 
   Úkol: TN, AV spln�no  
44/P/2011 Vyú�tovat s vedoucími reprezentací ú�ast na ME, MS 2011  Úkol: AV spln�no 
45/P/2011 Vyú�tovat finan�ní dotaci od MFza rok 2011 Úkol: AV T: 31.01.2012 
48/P/2011 Zajistit podepsání smluv „O po�ádání turnaje“ s oddíly,  
  kterým byl p�id�len celostátní turnaj v roce 2012. Úkol: JM T: konference 2012  
  
 
 
 



Prezidium do 31.12.2011 projednalo a schválilo tyto návrhy : 
• Na návrh Aleše Vítka byl vy�azen z ú�etní evidence nepot�ebný a fyzicky  zastaralý majetek �MGS, 

který se pravd�podobn� zapomn�l v minulých letech vy�adit /TURBO REDAP (1992), elektrický psací 
stroj (1993) a PC MONSSON (1197)/ - tento majetek nebyl fyzicky sou�ástí  p�edání po konferenci 

 
•  S ú�inností od 1.1.2012 byl p�ijat do �MGS individuální �len Doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. Prezidium 

v duchu stanov up�ednost�uje �lenství jednotlivc� prost�ednictvím sportovních klub�, p�esto se 
prezidium rozhodlo dle stanov �lánek III. bod 2. vyhov�t žádosti výše jmenovaného. Prezidium dle 
stanov �lánek III. bod 3. dále rozhodlo o výši ro�ního poplatku pro individuální �leny. Pro první rok 
individuálního �lenství v �MGS bude poplatek �init 100,- K� a na další roky bude poplatek �init 
3 000,- K�. Tento poplatek bude platit i pro všechny další potencionální individuální �leny do doby než 
prezidium rozhodne jinak 

 
 

Prezidium do 31.12.2011 vzalo na v�domí : 
 

• Prezidium �MGS podalo v termínu žádosti o dotace na MŠMT pro rok 2012 /program reprezentace na 
rok 2012/. 

• V návaznosti na získání sponzorských dar� v roce 2011 se poda�ilo zvýšit pokrytí náklad� pro 
jednotlivé reprezentace na ME /resp. MS/. 

• Prezidium vzalo na v�domí zápis ze sch�ze STK konané dne 26.112011 ve Velkém Mezi�í�í. 
 
 
 
 
 
Zapsala  Kate�ina Tietzová 
V Praze dne 1.1.2012 


