Zápis z jednání prezidia za období od 01.01.2012 do 29.02.2012
Přítomní : Tomáš Navrátil (TN), Aleš Vítek (AV), Jan Metyš (JM), Martin Ječný (MJ),
Kateřina Tietzová (KT do 8.2.2012)
Úkoly z konference :
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
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
 Projednán návrh na doplnění jednacího řádu, připraven k odsouhlasení na konferenci 2012
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: konference
 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
45/P/2011 Vyúčtovat finanční dotaci od MF za rok 2011
Úkol: AV
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
10/P/2011

Prezidium ČMGS na svém jednání do 29.02.2012 uložilo tyto úkoly :

04/P/2012

Zajistit zaslání dopisu 5 členům ČMGS o zrušení jejich
členství
Zajistit zpracování účetnictví ČMGS za rok 2011
Zajistit kooptace nového člena prezidia ČMGS na pozici
generálního sekretáře ČMGS
Zajistit přihlášky k soutěžím WMF pro rok 2012

05/P/2012

Svolat a zajistit konferenci ČMGS

01/P/2012
02/P/2012
03/P/2012

Úkol: TN
Úkol: AV
Úkol: TN
Úkol: MJ
Úkol: TN

T: do 10.3.2012
T: splněno
T: do 31.3.2012
T: NC do 31.3.2012
WM, EM do 31.5.2012
EC do 31.8.2012
T: 10.3.2012

Prezidium do 29.02.2012 projednalo a schválilo tyto návrhy :


Prezidium projednalo schválilo termín konference ČMGS na 10.3.2012, Projednalo i návrhy materiálů
na konferenci, zejména zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za rok 2011, návrh rozpočtu na rok
2012, termínovou listinu, návrh na změnu jednacího řádu konference ČMGS, návrh na zvýšení
příspěvků klubů a individuálních členů, změnu sídla ČMGS.



Prezidium odsouhlasilo zrušení členství v ČMGS těmto 5 spolkům KGB KOJETÍN, MGK SPARTAK
PŘÍBRAM, MGT PLUPO VRATIMOV, MTG 01 DDM PHA 7, MGK ADARA RADĚJOV z důvodu
neplnění svých základních povinností člena ČMGS dle stanov

Prezidium do 29.02.2012 vzalo na vědomí :


Rezignaci Kateřiny Tietzové na funkci generálního sekretáře ČMGS k 8.2.2012



Informaci Aleše Vítka o předání účetních dokladů ČMGS za rok 2011 na ČSTV, které zajišťuje
účetnictví ČMGS. Dle zprávy z ČSTV je připraveno k podpisu přiznání dani právnických osob za rok
2011.



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.



V lednu 2012 byla o rok prodloužena domena „cmgs.cz“ a k témuž termínu byl sladěn webhosting této
domény tak, že obě dvě služby vyprší zároveň k 31.1.2013.

Finance do 29.02.2012 :
STK do 29.02.2012 :
Reprezentace do 29.02.2012 :
Ostatní :

Zapsal Aleš Vítek
V Olomouci dne 01.03.2012

