Zápis z jednání prezidia za období od 16.10.2011 do 31.12.2011
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
:
Termín :

Aleš Vítek
splněno

Úkol
Termín

Jan Metyš
splněno

6/K Zajistit dodržování schválených doplňků soutěžního řádu v roce 2011
:
:

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
7/P/2011 Snížit náklady na schůze STK
Úkol : JM
splněno
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
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
29/P/2011 Zajistit nezbytné kroky pro vystavování certifikátů
pro nově postavená hřiště
Úkol : TN
splněno
30/P/2011 Zajistit výběr poplatků za certifikáty pro nově postavená
hřiště
Úkol : AV
T: trvá
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: konference
38/P/2011 Zajistit vyúčtování zvýhodněného odběru míčů 3D
Úkol: AV
splněno
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
42/P/2011 Přehodnotit finanční příspěvek na reprezentace v roce 2011
Úkol: AV
splněno
43/P/2011 Zajistit v maximální výši žádosti o finanční podporu na MŠMT
Úkol: TN, AV splněno
44/P/2011 Vyúčtovat s vedoucími reprez. účast na ME, MS 2011
Úkol: AV
splněno
45/P/2011 Vyúčtovat finanční dotaci od MF za rok 2011
Úkol: AV
T: 31.01.2012
46/P/2011 Vybrat vložné do soutěží družstev 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 ČMGS na svém jednání uložilo tyto úkoly :

Prezidium do 31.12.2011 projednalo a schválilo tyto návrhy :


Na návrh Aleše Vítka byl vyřazen z účetní evidence nepotřebný a fyzicky zastaralý majetek ČMGS,
který se pravděpodobně zapomněl v minulých letech vyřadit /TURBO REDAP (1992), elektrický psací
stroj (1993) a PC MONSSON (1197)/ - tento majetek nebyl fyzicky součástí předání po konferenci.



S účinností od 1.1.2012 byl přijat do ČMGS individuální člen Doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. Prezidium
v duchu stanov upřednostňuje členství jednotlivců prostřednictvím sportovních klubů, přesto se
prezidium rozhodlo dle stanov článek III. bod 2. vyhovět žádosti výše jmenovaného. Prezidium dle
stanov článek III. bod 3. dále rozhodlo o výši ročního poplatku pro individuální členy. Pro první rok
individuálního členství v ČMGS bude poplatek činit 100,- Kč a na další roky bude poplatek činit
3 000,- Kč. Tento poplatek bude platit i pro všechny další potencionální individuální členy do doby než
prezidium rozhodne jinak.

Prezidium do 31.12.2011 vzalo na vědomí :


Prezidium ČMGS podalo v termínu žádosti o dotace na MŠMT pro rok 2012 /program reprezentace na
rok 2012, podpora mládeže/.



V návaznosti na získání sponzorských darů v roce 2011 se podařilo zvýšit pokrytí nákladů pro
jednotlivé reprezentace na ME /resp. MS/.

Finance do 31.12.2011 :


Dle informace Aleše Vítka se podařilo v roce 2011 zastavit propad financí ČMGS, Je předpoklad
překročení cíle pro rok 2011, tj. snížit deficit ČMGS o 91.000,- Kč. Přesné údaje budou známy po
zpracování účetnictví ČMGS.

STK do 31.12.2011 :


Prezidium vzalo na vědomí zápis ze schůze STK konané dne 26.112011 ve Velkém Meziříčí.

Ostatní :

Zapsal Aleš Vítek
V Olomouci dne 10.1.2012

