
 
 
 

Zápis z jednání valné hromady spolku  
GOLF & SPORT CLUB HoSPORT 

a  
Usnesení valné hromady spolku GOLF & SPORT CLUB HoSPORT z.s. 

 
konané dne 2.5.2021 na terase Glokner na Svachově Lhotce 

 
Řádná VH klubu byla svolána presidentem klubu pozvánkou zaslanou všem členům klubu. V okamžiku zahájení 
jednání VH v 15.00 hod bylo přítomno celkem 11 členů klubu, z toho 10 členů s právem rozhodujícím z celkového 
počtu 30, a tedy řádná VH nebyla usnášeníschopná podle čl. 2.4. stanov. Podle stejného článku stanov byla 
v 15.30 hod za účasti v té chvíli přítomných 9 řádných členů klubu zahájena Náhradní Valná hromada Klubu. 
Jednání VH zahájil president klubu zhodnocením uplynulé sezóny.  
Poté president klubu informoval přítomné o následujících bodech:  
1. Stávající stav a status klubu podle platných stanov ČGF trvá: klub splňuje všechna kritéria pro zařazení do 

kategorie řádných klubů, k udržení tohoto statusu je klub v roce 2020 povinen se zúčastnit ligové soutěže 
řízené ČGF nebo krajským svazem golfu.  

2. President informoval přítomné členy, že zatím nejsou k dispozici termíny základních kol Mistrolství Jč. Kraje 
družstev. Do družstva mužů pro ligovou soutěž se počítá s účastí: Masopust Jan, Masopust Karel sr., Petr 
Honsa, Jan Honsa a David Löbl Družstvo je nutné doplnit ještě min. dvěma hráči z řad nepřítomných členů 
klubu.  

3. President informoval o změně názvu letošního ročníku klubové turnajové túry O KASTROL NUDLÍ po tom, co 
Klub získal generálního partnera ve firmě Belis a.s. a dále o tom, jak byla zahajovací část sezóny upravena 
z důvodu covidové hysterie, s tím že túra byla zahájena nesoutěžním kolem dnes a 17.10. bude na Svachovce 
túra ukončena finálovým turnajem. 

4. Mistrovství klubu na rány se uskuteční na hřišti v Českém Krumlově dne 12.9.2021. 
5. Členské příspěvky byly zvýšeny o 500,- Kč ročně, ostatní podmínky pro hru zůstávají na úrovni loňského roku. 
6. Předem elektronicky bylo předloženo účetnictví klubu za rok 2019 včetně uzávěrky a daňového přiznání, 

zpracované účetní firmou Zelenda. Bylo hlasováno o schválení účetní uzávěrky za rok 2020, s výsledkem 9 
hlasů pro schválení, nikdo se nezdržel ani nehlasoval proti. 

7. Byl přednesen návrh usnesení VH ve znění: 
  

Usnesení valné hromady zapsaného spolku GOLF & SPORT CLUB HoSPORT, konané dne 
2.5.2021 na terase restaurace Glokner na Svachově Lhotce  
 
Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu 
 
Valná hromada klubu jednomyslně přijala následující usnesení :  
    

1. Valná hromada schvaluje účetní uzávěrku za rok 2020 
2. Valná hromada pověřuje vedení klubu podáním přihlášky družstva mužů 

do Mistrovství jihočeského kraje družstev 2021 
 

8. Poté bylo hlasováno o schválení výšeuvedeného usnesení VH spolku s výsledkem 9 hlasů pro, nikdo se 
nezdržel ani nehlasoval proti. 

 
 

Ve Svachově Lhotce dne 2.Května 2021 
 
Zapsal :    Ing. Karel Masopust, president   Ověřil :   Ing. Jan Masopust  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 



 



 
 
 


