Zápis z jednání prezidia za období od 4.4.2011 do 31.5.2011
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.
2/K
3/K
4/K
5/K
6/K

Úkol : Aleš Vítek
Termín : do 31.12.2011
Jednat o webových službách s firmami ICT, Firmdat, Omega design a It2b.
Úkol : Tomáš Navrátil
Termín : do 30.4.2011
Předat všechny návrhy a připomínky přijaté do 14 dnů certifikační komisi k posouzení.
Úkol
: Tomáš Navrátil
Projednat s firmou 3D prodloužení sponzorství extraligy.
Úkol
: Kateřina Tietzová
Termín : do 2.GP 2011
Projednat rozdělení míčové podpory dle přílohy č.4 soutěžního řádu.
Úkol
: Tomáš Navrátil
Termín : do 31.12.2011
Zajistit dodržování schválených doplňků soutěžního řádu v roce 2011
Úkol
: Jan Metyš
Termín . do 31.12.2011

Kontrola úkolů z konference :
1/K

Na základě předání materiálů ČMGS bylo zjištěno, že skutečný stav financí neodpovídá zprávě podané na
konferenci. Na základě této skutečnosti byla vypracována analýza aktuální finanční situace /viz zpráva
zaslaná klubů/. Na tuto zprávu reagovalo pouze 5 klubů. Prezidium na návrh Aleše Vítka rozhodlo řešit
finanční situaci ČMGS dle návrhu uvedeného v bodě :
 Připraví plán na likvidaci dluhů v horizontu cca 4 let. To znamená v prvním roce 2011 úsporu
v nákladech schválených na konferenci ve výši min. cca 61.100,- Kč, podpora reprezentací pouze
v případě navýšení finančních prostředků. Vše za předpokladu získání úvěru od ČSTV ve výši
300.000,- Kč v červnu 2011. Pro další 3 léta je nutno pracovat s přebytkovým rozpočtem ve výši
100.000,- Kč/rok, který bude sloužit postupně na snižování půjčky od ČSTV.

2/K

3/K

4/K

5/K

6/K

za předpokladu plnění doporučení uvedených v bodě ad C/ této zprávy s cílem zajistit rozpočet na rok
2011 schválený konferencí.
úkol trvá
ČMGS se stal vlastníkem domény „cmgs.cz“ a „minigolf-sport.cz“. Po jednání s výše uvedenými firmami
bylo rozhodnuto, že žádná z nabídek nebude využita a oficiální webové stránky jako informační medium
ČMGS poběží pod webovým řešením webnode.cz. S firmou It2b byl dohodnut webhosting na doméně
„cmgs.cz“. Byla obnovena možnost využít prostoru na této doméně pro stránky členů ČMGS a nabídnuta
tato možnost prostřednictvím webu ČMGS. Celkové roční náklady na tuto činnost do 5.000,- Kč /úspora
67.000,- Kč/rok/
splněno
V současné době není nikdo z prezidiem oslovených osob ochoten pracovat jako šéf certifikační komise,
proto prezidium rozhodlo do doby vytvoření této komise zajistit úkoly prostřednictvím prezidia.
Prezidium obdrželo návrhy předané do 14 dnů od konference a zabývá se jimi.
splněno
Bylo dohodnuto prodloužení sponzorství extraligy, ladí se ještě konkrétní podmínky této spolupráce /podíl
financí a míčů, LOGO na web ČMGS/
úkol trvá
Úkol byl zajištěn ve smyslu přílohy č.4 soutěžního řádu a míčová podpora byla zrušena. V případě
obdržení financí od SAZKY, bude tento bod znovu otevřen dle schválené přílohy č.4 soutěžního řádu.
splněno
úkol trvá

Úkoly z jednání prezidia ze dne 3.4.2011 a jejich kontrola plnění :
1/P/2011 Aktivní účast na jednání ČSTV
Úkol : TN
T: trvá
 TN se zúčastnil VH ČSTV a sleduje aktuální vývoj
2/P/2011 Připravit reklamní balíčky pro sponzory
Úkol : TN, MJ T: splněno
 byly vytvořeny variantní nabídky (balíčky) pro potenciální sponzory MČR v Rakovníku
3/P/2011 Projednat obnovení úvěru od ČSTV ve výši 300.000,- Kč Úkol : AV,TN T: červen 2011
4/P/2011 Zrušení účasti na NC 2011
Úkol : MJ
splněno
5/P/2011 Zajistit možnost zaplacení startovného na ME, MS
bez sankcí v pozdějším termínu
Úkol : KT
splněno
6/P/2011 Projednat snížení dotace na MČR 2011/zahájeno jednání/ Úkol : AV
trvá
7/P/2011 Snížit náklady na schůze STK
Úkol : JM
trvá
8/P/2011 Projednat zrušení dlužné částky za předčasné ukončení
smlouvy s It2b /zahájeno jednání/
Úkol : AV
trvá
9/P/2011 Zajistit poháry pro vítěze žebříčků 2010
Úkol : MJ
splněno
10/P/2011 Do 1.1.2013 zajistit implementování směrnice 2.11.
Rulebook WMF /schodky rozpočtu ČMGS/.
Úkol : TN
konference
11/P/2011 Naplnit oficiální webové stránky ČMGS základními
informacemi
Úkol : KT
trvá
12/P/2011 Pokus o zajištění prostředků na reprezentace za podmínky existence
vedoucího reprezentace a předloží rozpočtu akce
Úkol : MJ, AV trvá
13/P/2011 Požádat WMF o pořadatelství MS seniorů 2014 v Chebu
Úkol : KT
trvá
14/P/2011 Projednat přihlášku 2 nových klubů /MGC Horka n/M a
MGC Haná do ČMGS/
Úkol : JM
trvá
15/P/2011 Dořešit obnovu certifikátu na hřiště v ÓÁZA Praha
Úkol : MJ, AV trvá
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
18/P/2011 Prověřit možnost získání financí u WMF na projekty
pro mládež
Úkol : KT, JM trvá
19/P/2011 Zajistit překlad části pravidel 2.11.Rulebook WMF.
Úkol JM
do 30.6.2011

Prezidium do 31.5.2011 projednalo a schválilo tyto návrhy :
20/P/2011

21/P/2011

22/P/2011

23/P/2011
24/P/2011
25/P/2011
26/P/2011
27/P/2011

28/P/2011
29/P/2011
30/P/2011
31/P/2011

Prezidium projednalo informaci Aleše Vítka o aktuálním
stavu členů ČMGS a uložilo připravit návrh na vyloučení
členů ČMGS, kteří neplní své úkoly dle stanov ČMGS
Úkol : AV, TN
Prezidium projednalo informaci Aleše Vítka o stavu
majetku ČMGS a uložilo připravit návrh na vytvoření
systému hospodaření s majetkem ČMGS
Úkol : AV, TN
Prezidium uložilo aktualizovat informace o klubu, hřišti a
kontaktech všech členů ČMGS a s jejich souhlasem je uložit
na web ČMGS do adresáře
Úkol : KT
Zrušení diskusního fora na oficiálním webu ČMGS
Úkol : KT
Zajištění nákupu pohárů pro PČ, PM, JT a MČR
Úkol : MJ
Zajistit dovybrání registračních příspěvků za rok 2011
Úkol : AV
Zajistit vybrání poplatku za prodloužení platnosti
certifikátů hřišť
Úkol : AV
Zajistit nezbytné kroky pro pokračování certifikace
hřišť tak, aby nebyly ohroženy soutěže /do doby vytvoření
certifikační komise/
Úkol : TN
Zajistit kontrolu stávajících minigolfových hřišť tak, aby
odpovídaly podmínkám certifikace WMF
Úkol : TN, JM
Zajistit nezbytné kroky pro vystavování certifikátů
pro nově postavená hřiště
Úkol : TN
Zajistit výběr poplatků za certifikáty pro nově postavená
hřiště
Úkol : AV
Zajistit smlouvu s Národní knihovnou ČR o archivaci
webových stránek ČMGS
Úkol : TN

T: do 30.6.2011

T: do 30.6.2011

T: do 15.7.2011
splněno
T: vždy před akcí
T: do 15.6.2011
T: do 30.6.2011

T: rok 2011
T: rok 2011
T: rok 2011
T: rok 2011
T: do 30.6.2011

32/P/2011

33/P/2011
34/P/2011

35/P/2011
36/P/2011
37/P/2011

Dle informace Aleše Vítka o zrušení dotace na mládež
ve výši 50.000,- Kč, rozhodlo prezidium o snížení dotace
na JUNIOR TROPHY 2011 na částku cca 15.000,- Kč
/omezení vyhlašovaných kategorií + ČMGS zajistí ceny a
ubytování účastníků/
Předložit rozpočty vedoucích reprezentaci na ME, MS.
Prezidium projednalo informaci o nepřesném
zaregistrování některých svazových údajů /adresa, název/
a uložilo prezidiu zajistit nápravu na nejbližší konferenci
ČMGS
Prezidium projednalo a podpořilo nominaci p. Tománka
do orgánů WMF /schůze srpen 2011 Stockholm/
Jednat s potenciálními sponzory MČR 2011 v Rakovníku
Vytvořit elektronický archiv dokumentů ČMGS
s omezeným přístupem pro prezidium popř.
v budoucnu dalších osob

Úkol : AV
Úkol : MJ

T: do 10.6.2011
T: splněno

Úkol : TN

T: konference

Úkol : TN
T: 15.6.2011
Úkol: TN, MJ, AV
T: 15. 6. 2011
Úkol: TN

splněno

Prezidium do 31.5.2011 vzalo na vědomí :










Výskyt urážlivých, nevhodných a lživých tvrzení na některých minigolfových webech. Vzhledem
k tomu, že některé příspěvky poškozují nejen ČMGS, prezidium ČMGS, jeho některé členy, ale celý
minigolf v ČR navrhuje Aleš Vítek prověření možnosti právních kroků proti autorům takových článků,
případně proti celým takovýmto webům
Prezidium ČMGS naopak považuje za velmi pozitivní vznik jakýchkoliv informačních medií, které
svou činností podporují minigolf v ČR.V souvislosti s přechodem na nové webové řešení obdrželo
prezidium žádost Radka Šebely o možnost uveřejňovat články a reportáže, které jsou tvořeny pro
svazové stránky, na webu minigolfnews.cz. Této žádosti bylo vyhověno.
Ve stejné souvislosti probíhá úprava záznamů v katalozích webů (např. seznam.cz, centrum.cz, atp.),
kde jsou některé záznamy velmi zastaralé (např. na centrum.cz veden jako prezident svazu Martin
Koča).
Prezidium v květnu 2011 zajistilo zrušení neoprávněného používání jména Český minigolfový svaz.
Prezidium vzalo na vědomí zprávu Aleše Vítka o předpokládaném stavu financí ČMGS po obdržení
dotace od MŠMT ve výši 345.000,- Kč. Stav financí při plnění úsporných opatření by mohl být
k 31.12.2011 mínus 214 100,- Kč. Tento deficit by byl krytý úvěrem od ČSTV. Předpokládaný stav
k 31.12.2011 - pokladna 20.000,- Kč a stav běžného účtu 73.900,- Kč. Původně předpokládaný deficit
by se tedy podařil snížit o 147.000,- Kč /významný podíl činí poplatky certifikaci, zejména nových
hřišť a samozřejmě obdržení dotace od MŠMT/..
Za těchto finančních předpokladů je ve výdajích započítáno celkem 100.000,- Kč na reprezentace v roce
2011. Doporučení - projednat rozdělení financí v červnu po obdržení rozpočtů od jednotlivých
vedoucích reprezentací.
Při přebírání agendy novým prezidiem bylo zjištěno, že některé důležité dokumenty jsou jen těžko
dohledatelné, popř. naprosto nedohledatelné (např. rozhodnutí prezidií, historicky schválené rozpočty,
atp.). Bylo proto rozhodnuto o založení elektronického archivu dokumentů s omezeným přístupem.
Vytvořením a správou není rozpočet ČMGS zatížen žádnými finančními náklady.

Zapsal Aleš Vítek
V Olomouci dne 31.5.2011

