
Zápis z jednání prezidia za období od 01.03.2012 do 10.03.2012  
 

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

                    

 

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 : sekr. 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, jednacího a volební řádu ČMGS Úkol : TN T: trvá 

 Na konferenci 2012 schválena změna jednacího řádu 

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

 řeší se s WMF 

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

  pro mládež Úkol : KT, 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 

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

  hřiště Úkol :  AV T: trvá 

 pro hřiště postavená do 31.12.2011 splněno 

34/P/2011 Prezidium projednalo informaci o  nepřesném  

 zaregistrování některých svazových údajů /adresa, název/  

 a uložilo prezidiu zajistit  nápravu na nejbližší konferenci 

 ČMGS Úkol : TN T: splněno 

 návrh připraven na schválení na konferenci 

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 

 

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

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

 

 

 

Prezidium ČMGS  na svém jednání do 10.03.2012 uložilo tyto úkoly : 

 
01/P/2012 Zajistit zaslání dopisu 5 členům ČMGS o zrušení jejich 

  členství  Úkol: TN T: splněno  

 



03/P/2012 Zajistit kooptace nového člena prezidia ČMGS na pozici  

  generálního sekretáře ČMGS Úkol: TN T: splněno 

04/P/2012 Zajistit přihlášky k soutěžím WMF pro rok 2012 Úkol: MJ T: NC do 31.3.2012 

                        WM, EM do 31.5.2012 

         EC do 31.8.2012 

05/P/2012  Svolat a zajistit konferenci ČMGS Úkol: TN T: splněno 

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

07/P/2012  Zajistit podpis daňového přiznání ČMGS na ČSTV 

                     za rok 2011. Úkol: TN T: 20.3.2012 

08/P/2012 Předložit požadavky na účast reprezentací na NC v roce  

                    2012 ve všech kategoriích Úkol: MJ T: 25.3.2012 

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: 31.3.2012 

 

Prezidium do 29.02.2012 projednalo a schválilo tyto návrhy : 
 

 Prezidium dne 10.3.2012 po skončení konference kooptovalo nového člena prezidia na pozici 

generálního sekretáře ČMGS, a to Michala Šlapáka.  

 

 Prezidium  dne 10.3.2012 po skončení konference ve smyslu platných stanov článek VI. bod 10. 

Kooptovalo členy KRK ve složení Radek Šebela, Leopold Holub a Roman Vlasák. 

 

 

Prezidium do 10.03.2012 vzalo na vědomí : 

 

 Nabídku společnosti it2b s.r.o. ve věci aktualizace údajů o klubech a jejich členech a nakládání s těmito 

informacemi. Prezidium řeší, zda potřeba takovéto aplikace je nezbytná v současné době pro ČMGS. 

Zároveň řeší i citlivou otázku týkající se předávání takovýchto informací soukromé společnosti. 

 

. 

Finance  do 10.03.2012 : 
 

STK do 10.03.2012 : 

 

Reprezentace do 10.03.2012 : 
 

Ostatní do 10.03.2012 : 

 

 
 

Zapsal   Aleš Vítek 

V Olomouci dne 10.03.2012 


