Zápis z jednání prezidia
do 10.03.2016
Přítomní : Tomáš Navrátil (TN), Aleš Vítek (AV), Vít Gerža (VG), Martin Ječný (MJ),
Michal Šlapák (MŠ)
Dne 5.2.2016 se uskutečnilo v Praze – Kyje v návaznosti na stav členské základny ČMGS
(zejména mládeže)
na základě podnětů klubů a na základě získaných informací
od srovnatelných svazů v této oblasti mimořádné jednání prezidia o koncepci a výhledu řešení
problému s klesajícím stavem členské základny. Na základě rozsáhlého jednání byla zpracována
strategie ČMGS pro tuto oblast, která byla spolu s materiály na konferenci zaslána všem členům
ČMGS.
Přítomní : Tomáš Navrátil (TN), Aleš Vítek (AV), Vít Gerža (VG), Martin Ječný (MJ),
Michal Šlapák (MŠ)
Hosté:
Martin Tománek – člen STK pro mládež, Dušan Sofka – předseda KRK

Úkoly z konference:
1/K/2015


Konference zavazuje prezidium k úpravě stanov v souladu s NOZ tak, aby byl předložen
ke schválení na konferenci 2016
Prezídium připravilo a schválilo návrh nových stanov

Kontrola úkolů prezidia ČMGS:
1/P/2011 Aktivní účast na jednání ČUS (dříve ČSTV)
Úkol: TN


T: trvá

TN se zúčastňuje schůzí ČUS a souvisejících iniciativ a sleduje aktuální vývoj

18/P/2014 Připravit podmínky pro vznik TMK ČMGS
Úkol: TN, MJ


T: trvá

informace o průběhu činnosti TMK níže

18/P/2015 Zajistit využití finančních prostředků z ČOV dle stanovených kritérií
Úkol: AV, TN T: průběžně

Prezidium ČMGS na svém jednání do 10.03.2016 uložilo tyto úkoly:
14/P/2015 Zajistit podklady a poslat žádosti o certifikaci hřišť (Chomutov, Pečky)
Úkol: AV, VG T: 31.12.2015

splněno

15/P/2015 Zajistit výběr vložného do soutěže družstev pro sezónu 2015/2016
Úkol: AV T: 31.12.2015

splněno

16/P/2015 Reagovat na změny v soutěžním řádu WMF /viz konference WMF/a zajistit jejich případné
začlenění do soutěžního řádu ČMGS
Úkol : VG T: 31.12.2016
17/P/2015 Přihlásit na WMF mezinárodní turnaje pro rok 2016
Úkol: MŠ T: 31.12.2015

splněno

19/P/2015 Zajistit vyplacení příspěvku na startovné 2015 pro žáky a juniory
Úkol: AV T: 31.12.2015

splněno

20/P/2015 Nahlášení mezinárodních přestupů na WMF
Úkol: MŠ T: 31.12.2015

splněno

01/P/2016 Odeslat na ČUS stav členské základny k 31.12.2015
Úkol: MŠ T: 31.01.2016

splněno

02/P/2016 Rozeslat členům ČMGS podklady ke konferenci 2016 včetně návrhu stanov s komentářem
k navrhovaným změnám
Úkol: MŠ T: 11.02.2016
03/P/2016 Připravit podklady k registraci nových stanov
Úkol: MŠ T: 12.03.2016
04/P/2016 Odeslat na ČUS podklady pro Ročenku ČUS 2015
Úkol: MŠ T: 15.02.2016
05/P/2016 Projednat na STK návrh na úpravu SŘ s cílem postupné registrace dosud neregistrovaných hráčů
zejména formou jednotlivých turnajů pro neregistrovanou a začínající mládež
Úkol: VG T: 31.12.2016
06/P/2016 Prověřit finanční náročnost motivačních opatření ve vztahu ČMGS x spolek, v návaznosti na
rozhodnutí konference ČMGS.
Úkol: AV T: 31.03.2016
07/P/2016 Předat podklady ke zpracování účetnictví na ČUS.
Úkol: AV T: 10.01.2016

splněno

08/P/2016 Projednat právní pomoc při zpracování a zápisu nových stanov ČMGS.
Úkol: AV T: 31.01.2016

splněno

09/P/2016 Zajistit prodloužení webhosting a správy domény „cmgs.cz“ o 1 rok.
Úkol: AV T: 31.01.2016

splněno

10/P/2016 Zajistit úhradu poplatku za kurz trenérů pro 3 osoby.
Úkol: AV T: 15.01.2016

splněno

11/P/2016 Zajistit podpis a předání smlouvy o dotaci z Programu II od MŠMT.
Úkol: AV T: 15.02.2016

splněno

12/P/2016 Zajistit prohlídku minigolfových hřišť, kterým končí certifikace v roce 2016.
Úkol: VG T: 30.11.2016
13/P/2016 Sjednotit evidenci klubů v návaznosti na hlášení MŠMT, ČOV.
Úkol: VG T: 31.07.2016

Prezídium do 10.03.2016 projednalo a schválilo tyto návrhy


Prezídium ČMGS na svém jednání projednalo a schválilo návrh na úpravu stanov ČMGS, který byl
zpracován ve spolupráci s AK Janíčková.



Prezídium se zabývalo stavem členské základny, zejména pak mládeže. K debatě sloužil také podnět
zaslaný klubem MGC Dráčata Pečky, kterému prezidium děkuje za vypracovaný návrh a oceňuje aktivitu
klubu v této oblasti. Prezidium uložilo STK projednat návrh na úpravu SŘ s cílem postupné registrace
dosud neregistrovaných hráčů zejména formou jednotlivých turnajů pro neregistrovanou a začínající
mládež



Prezidium schválilo na základě žádosti MGC Rajhrad zvýšení startovného na 1,5 násobek na 1. a 2.OPEN
Morava-jih a na 1.Grand Prix pořádané tímto klubem



Prezidium schválilo na základě žádosti DG Fortuna Radotín zvýšení startovného na 1,5 násobek
na 2.OPEN Čechy-střed pořádané tímto klubem v Butovicích

Prezídium do 10.03.2016 vzalo na vědomí:


zrušení klubu SK Mlýn Přerov a jeho ukončení členství v ČMGS



zrušení klubu KDG TJ Šternberk a jeho ukončení členství v ČMGS

Finance do 10.03.2016:


K 10.03.2016 byla provedena kontrola stavu úhrady členských příspěvků za rok 2015 a minulá léta a bylo
zjištěno, že níže uvedené kluby dluží tyto částky:
za rok 2015
MGC POLIČKA (klub zanikl)
SK OÁZA PRAHA
TJ UNEX UNIČOV

300,- Kč
700,- Kč
600,- Kč

Příspěvky je možno zaplatit v hotovosti nebo poukázat na účet ČMGS.


K 10.3.2016 byla provedena kontrola zaplacení certifikačních poplatků. Poplatky nemá zaplacen klub
SK OÁZA (čeká se na vyřešení otázky další existence hřiště), certifikát má platný do 31.12.2016. Ostatní
členové mají platnou certifikaci s tím, že v roce 2015 byla prodloužena certifikace hřišť SK DG Chomutov
a MGC Dráčata Pečky. Prodloužení certifikace zaplatil MGC Dráčata Pečky. Poplatek je možno zaplatit
v hotovosti na konferenci ČMGS nebo poukázat na účet ČMGS.



Dne 11.01.2016 obdržel ČMGS z prostředků ČOV částku 49.000,- Kč pro zajištění sportovní činnost
mládeže do juniorského věku. K 31.12.2015 /za dva roky/ obdržel ČMGS od ČOV celkem 484.000,- Kč,
přičemž do 31.12.2015 bylo vyčerpáno 189.177,96 Kč. Dotace je třeba vyčerpat nejpozději do 3 let
od jejího obdržení.



V návaznosti na aktivní jednání na ČUS byla schválena 15.12.2015 pro ČMGS dodatečně dotace ve výši
500.000,- Kč. Peníze byly připsány na účet dne 18.12.2015 a dotace byla k 31.12.2015 vyúčtována
na ČUS. Na základě urgence byla zaplacena dne 16.02.2016 pohledávka p. Jereše za certifikaci hřiště.



Prezidium odsouhlasilo částku ve výši 5.000,- Kč + DPH pro AK Janíčková za zpracování návrhu nových
stanov a jejich zapsání do spolkového rejstříku.



Byl prodloužen a zaplacen webhosting a správa domény „cmgs.cz“ u společnosti it2b s.r.o. o 1 rok.



Dne 04.03.2016 obdržel ČMGS část dotace od MŠMT ve výši 36,600,- Kč z Programu II – Sportovní
talentovaná mládež. Zbývající část ve výši 15.500,- Kč by měl ČMGS obdržet v průběhu roku 2016.



Na základě v prosinci získané dotace se ČMGS dostal za rok 2015 v hospodaření do kladných čísel.
V rámci roku 2015 byly vyúčtovány všechny dotace, které ČMGS obdržel v tomto období od MŠMT,
ČOV a ČUS. Na konferenci dne 12.03.2016 bude možno uhradit členské příspěvky na rok 2016, nakoupit
zvýhodněné míče pro juniory a zaplatit i poplatky spojené s certifikací minigolfových hřišť

(1000,00 Kč/hřiště). Velké většině klubů končí prodloužení certifikace ke konci roku 2016 a bude proto
nutné zajistit prodloužení certifikace těchto minigolfových hřišť pro další 3 roky.


Na základě zaslaných žádostí byly zaplaceny poplatky WMF za pořádání mezinárodních turnajů v roce
2016 v Chebu a Děčíně.

STK do 10.03.2016:
Reprezentace do 10.03.2016:
Trenérsko metodická komise


Od 14. do 16. ledna 2016 se zúčastnili Tomáš Navrátil, Dušan Sofka a Michael Urbánek všeobecného
trenérského kurzu pořádaného VOŠ při ČUS. Načerpané informace a znalosti budou využity
při sestavování trenérských kurzů minigolfových trenérů licence B.



Na mimořádném zasedání dne 05.02.2016 jmenovalo prezidium předsedou TMK Martina Ječného



Během března proběhne schůzka s panem Josefusem z VOŠ, kde budou předány informace k pokračování
ve věci vývoje udělování trenérských licencí.



Martin Ječný jmenoval jako asistenta předsedy TMK Dušana Sofku.

Adventure golf
Ostatní do 10.03.2016:


Dne 08.01.2016 se sešli prezident ČMGS a viceprezident ČMGS s předsedou svazu amerického fotbalu
a členem výkonného výboru ČUS, Filipem Hobzou. Byly diskutovány důležité aktuální otázky týkající se
financování sportu v ČR a předneseny naše požadavky týkající se získávání dotací od MŠMT. Filipu
Hobzovi bylo také vysloveno velké poděkování za jeho činnost v rámci ČUS, která vede k posilování
pozice menších sportovních svazů a která také výrazně napomohla k získání dodatečné dotace pro ČMGS
na konci roku 2015.

Zapsal

Michal Šlapák

V Rakovníku dne

10.03.2016

